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El Govern aprova el PUOSC 2008 amb una dotació de 
més de 141 milions d’euros, la més alta de la història 
 

• Aquesta quantitat permetrà als ens locals finançar un total de 955 
obres  

 
• Es prioritzen les actuacions per millorar la gestió de l’aigua 

 
• Per primer cop s'hi inclouen les obres de construcció o millora 

d’infraestructures de telecomunicacions 
 

• En total, la inversió del PUOSC 2008-2012 augmenta un 43% de 
mitjana i passa a tenir una durada quinquennal per afavorir la 
planificació dels projectes  

 
 
El Govern ha aprovat avui el Pla únic d’obres i serveis (PUOSC) corresponent 
a l’any 2008 amb una inversió de 141,4 milions d’euros, la xifra més alta 
aprovada mai en una anualitat del pla. Amb aquests diners, durant el 2008 els 
ens locals podran finançar un total de 955 obres relacionades amb 
infraestructures de vies urbanes, pavimentacions, enllumenat públic, 
equipaments socioculturals, complements viaris urbans, accessos a nuclis de 
població, cases consistorials, clavegueram, abastament d'aigües, biblioteques 
o infraestructures de telecomunicacions, entre altres.  
 
En total, el PUOSC 2008-2012 atorgarà 600 milions d’euros als municipis 
catalans, xifra que representa un augment del 43% de la dotació mitjana anual 
respecte a l'anterior PUOSC. Aquesta inversió finançarà al voltant de 5.000 
actuacions municipals en els propers cinc anys, entre les quals, per primera 
vegada, s'inclouen les obres de suport a infraestructures de 
telecomunicacions, que es consideren serveis bàsics per a la població. 
L'objectiu del PUOSC 2008-2012 és fer un salt quantitatiu i qualitatiu i seguir 
impulsant les inversions en l'àmbit local per millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans. El llistat d’inversions és consultable públicament al web 
www.municat.net/planificacio_definitiva_2008-2012.pdf 
 
També cal destacar l’ampliació de la convocatòria actual de 4 a 5 anys, amb 
l’objectiu de millorar la planificació dels equips de governs locals i deslligar la 
presentació de sol·licituds de la celebració de comicis locals. 
 
Més suport a actuacions per millorar l’abastament d’aigua 
 
En l’elaboració del llistat definitiu de projectes subvencionats per al 2008 s'ha 
prioritzat aquelles obres que garanteixin i millorin les infraestructures de 
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subministrament d'aigua potable, especialment en molts municipis d'interior i 
de muntanya que tenen problemes greus de captació. En total, durant el 2008 
es subvencionaran 107 actuacions en aquesta línia amb una inversió de 14,2 
milions d’euros. També és remarcable el nombre de projectes destinats a 
infraestructures de telecomunicacions, que arriba als 29 amb una subvenció 
total d’1,1 milions d’euros. 
 
Per tipus, les obres de pavimentació o urbanització de vies són les que 
registren un major nombre d’actuacions i d’inversió, seguides per la prestació 
de serveis socials, les instal·lacions culturals i els equipaments esportius 
 
 
Dades del PUOSC 2008 desglossades per tipologies d’actuacions 
 
TIPOLOGIA D’ACTUACIÓ NOMBRE SUBVENCIÓ 
Pavimentació/urbanització/conservació de vies 
públiques 189 34.263.415,40 

Prestació de serveis socials 102 20.371.635,23 
Instal·lacions culturals 78 15.067.193,09 
Instal·lacions esportives 62 14.705.125,08 
Abastament d’aigua 107 14.266.889,43 
Altres (no classificada) 152 10.401.966,37 
Cases consistorials 47 9.492.160,76 
Clavegueram 41 5.602.538,42 
Enllumenat públic 48 4.778.139,83 
Accés a nuclis 42 3.910.892,80 
Parc públic 17 2.271.493,76 
Cementiris 13 1.201.827,67 
Infraestructures en telecomunicacions 29 1.164.753,63 
Recollida i tractament de residus 7 1.026.700,25 
Instal·lacions docents 7 719.817,85 
Prevenció i extinció incendis 1 650.631,54 
Protecció del medi 1 535.076,64 
Neteja viària 7 470.859,56 
Instal·lacions sanitàries 2 376.198,18 
Canalització 3 150.000,00 
TOTAL 955 141.427.315,49 
  
 
Cal destacar que el Govern, a proposta unànime de la Comissió de 
Cooperació Local, integrada per representants dels ens locals de Catalunya 
mitjançant les dues associacions de municipis i comarques (ACM i FMC) i per 
la Generalitat de Catalunya i, ha estimat per al 2008 339 (un 63%) de les 538  
al•legacions presentades. Aquestes al·legacions s’han presentat bàsicament 
per canviar actuacions, incrementar subvencions o incloure noves actuacions. 
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Principals actuacions previstes al PUOSC 2008-2012 per territori: 
LLEIDA 
 
 
Projectes d’abastament d’aigua 
 
Comarca Pressupost Subvenció 

Les Garrigues 3.696.582,58 2.125.909,30 

La Noguera 5.867.184,73 3.459.086,58 

El Pla d’Urgell 9.814.482,48 850.722,11 

La Segarra 2.807.043,62 2.055.870,63 

El Segrià 6.310.810,35 3.167.512,91 

L’Urgell 1.545.726,92 1.111.540,85 

TOTAL 30.041.830,68 12.770.642,38 

 
 
 
Altres actuacions destacades a Lleida 
 

Comarca Ens local Obra Sol·licitud Subvenció 

Les Borges 
Blanques Pavelló firal 781.194 734.606 Garrigues 

Mancomunitat 
d’Aigües de les 
Garrigues 

Renovació dels equips 
de l’estació de 
bombeig de 
Torrebesses 

318.485 317.33 

Balaguer Construcció del Casal 
de la Ciutat 511.557 511.557 

Bellcaire d’Urgell Llar d’infants 200.000 170.000 

Noguera 

Mancomunitat 
d’Aigües de la 
Noguera Alta 

Portada d’aigua i 
construcció de dipòsit 239.373 239.373 

Pla d’Urgell 
Mollerussa 

Rehabilitació del 
recinte firal i el seu 
entorn 

339.229 339.229 

Tàrrega Pistes d’atletisme 650.000 575.000 Urgell 

Tornabous Equipament polivalent 500.000 463.118 

Segarra Sant Guim de 
Freixenet Enllumenat públic 428.985 428.985 
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Guissona Dipòsit d’aigua 215.000 215.000 

Segrià Lleida Casal d’Avis de la 
Bordeta 650.000 650.000 

TERRES DE L’EBRE 
 
 
Projectes d’abastament d’aigua 
 
 
Comarca Ens local Actuació Subvenció atorgada 

Baix Ebre Roquetes Millores en l'abastament d'aigua 
potable 

558.480 

Ribera d'Ebre Vinebre Sondeig de prospecció i el seu 
equipament per a la millora de 
l'abastament d'aigua  

261.708 

Terra Alta Horta de Sant 
Joan 

Dipòsit per a l'abastament d'aigua 
potable 

230.297,60 

TOTAL: 1.050.485,6 

 
 
 
Altres actuacions destacades a les Terres de l’Ebre 
 

Comarca Ens local Actuació Sol·licitud Subvenció 

L’Aldea 
Urbanització de 
l’avinguda de la 
Generalitat 

1.054.587,84    53.101 

Tortosa 
Rehabilitació del Mercat 
de Ferreries i de la plaça 
del Mestre Monclús 

899.842   899.842 

Baix Ebre 

Deltebre Construcció d’una nova 
biblioteca 1.275.000,00   800.000,00 

Consell 
Comarcal del 
Montsià 

Edifici per a serveis 
mediambientals i viver 
d’empreses 

5.305.843,10 1.157.886,65 

Amposta 
Urbanització del carrer de 
Miquel Granell i del carrer 
de la Verge del Pilar 

685.818,11   650.000,00 

Sant Carles de 
la Ràpita 

Canalització del tram 
inicial del barranc dels 
Penjats 

719.479,60 604.408,16 

Montsià 

Alcanar 
Reforma del mercat com 
a equipament comercial i 
sociocultural 

1.400.000,00 545.000 
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Consorci 
Gestió RM 
Ribera, Priorat i 
Terra Alta 

Adquisició d’equipaments 
per a la millora de la 
gestió en la recollida de 
residus 

1.347.711,34 1.000.000 

Ribera d’Ebre 

Benissanet 
Construcció i ampliació de 
les piscines a la zona 
poliesportiva 

340.875,50 340.875,50 

Terra Alta Corbera d’Ebre Reforma de les piscines 493.410,14 285.934 

 
GIRONA 
 
 
Actuacions destacades a Girona 
 
 
Comarca Ens local Actuació Sol·licitud Subvenció 

Cistella Portada d’aigües a Cistella 103.437 103.437 

Alt Empordà 
Darnius 

Construcció d’un dipòsit 
d’abastament d’aigua 
potable 

112.530 112.530 

Baix Empordà Verges Pla director del 
clavegueram 716.136 400.000 

Beuda Abastament d’aigua al 
veïnat de Segueró 48.576 48.576 

Garrotxa 
Sant Feliu de 
Pallerols 

Llar d’infants i local 
polivalent 250.000 243.547 

Celrà Casal de la gent gran i 
centre de dia 480.000 432.657 

Gironès 

Sant Martí Vell Arranjament dels passos 
de la Riera de Boscals 167.127 167.127 

Pla de l’Estany Cornellà de Terri Reforma i ampliació de 
l’ajuntament 331.874 331.874 

Ripollès 
Consell 
Comarcal del 
Ripollès 

Adquisició d’un vehicle de 
recollida selectiva 204.000 204.000 

Selva Caldes de 
Malavella 

Projecte d’urbanització 
avinguda del doctor Furest 561.212 561.212 

 
 
TARRAGONA 
 
 
Projectes d’abastament d’aigua 
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Comarca Pressupost Subvenció 

Alt Camp 1.198.751,77 704.421,06 

Baix Camp 5.354.905,85 2.178.586,51 

Baix Penedès 2.538.654,53 1.447.171,77 

Conca de Barberà 1.577.500,69 805.615,41 

Priorat 2.952.941,20 1.812.069,91 

Tarragonès 5.024.372,20 2.074.401,66 

TOTAL 18.647.126,24 9.022.266,32 

 
 
Altres actuacions destacades a Tarragona 
 
 
Comarca Ens local Actuació Sol·licitud Subvenció 

Alcover Rehabilitació del Molí Paperer 
com a escola de natura 470.000 436.800 

Alt Camp 

Valls Construcció del Centre Cívic 
dels Mossos d’Esquadra 575.174 575.174 

Cambrils Parc del Pinaret 1.087.826 1.087.826 

Castellvell del 
Camp 

Reforma d’edifici municipal 
com a residència i centre dia 
per a gent gran 

258.585 258.585 Baix Camp 

Reus Equipament de joventut 433.000 300.000 

La Bisbal del 
Penedès Ampliació de l’escola bressol 241.000 180.000 

Baix Penedès 

Calafell Parc Arqueològic del Castell 650.000 650.000 

Conca de 
Barberà 

Santa Coloma 
de Queralt 

Cobriment d’un tram urbà del 
riu Gaià 273.000 273.000 

Tarragonès La Nou de Gaià Obres al Celler del Castell del 
Baró de les Quatre Torres 114.000 108.000 

 
 
ALT PIRINEU I ARAN 
 
Actuacions destacades 
 
Comarca Ens local Actuació Sol·licitud Subvenció 
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Ajuntament de 
Montferrer i 
Castellbó 

Ampliació i millora de la 
casa consistorial 858.643,35 841.563,25 

Ajuntament de la 
Seu d'Urgell 

Construcció de piscina 
coberta 1.054.010,57 1.054.010,57 Alt Urgell 

Ajuntament de la 
Vansa i Fórnols 

15 obres de serveis 
bàsics en 9 pobles 675.745,24 675.745,24 

Alta 
Ribagorça 

Ajuntament de 
Pont de Suert Piscina coberta 500.000,00 500.000,00 

Ajuntament d'Alp Dipòsit de 3000m3 
d'aigua potable 650.000,00 573.956,90 

Cerdanya 
Ajuntament de 
Montellà i Martinet 

Cobriment pista 
poliesportiva 300.000,00 300.000,00 

Ajuntament de la 
Pobla de Segur 

Escola bressol i 
ludoteca 594.265,33 425.251,40 Pallars 

Jussà Ajuntament de 
Tremp 

Construcció del teatre 
municipal "La Lira" 2.834.631,79 1.153.005,07 

EMD d'Arestui Refugi guardat d'Arestui 162.952,44 155.890,40 Pallars 
Sobirà Ajuntament de la 

Guingueta d'Àneu 
Defenses del barranc 
de Jou 425.242,61 413.791,28 

Val d'Aran Conselh Generau 
d'Aran 

Construcció d'unes 
naus per al servei de 
Lorderes e Miei Ambient 

720.869,33 610.228,44 

 
CATALUNYA CENTRAL 
 
 
Projectes d’abastament d’aigua 
 
Comarca Pressupost Subvenció 

Anoia 3.096.049,01 1.808.321,61 

Bages 13.515.020,60 2.590.538,81 

Berguedà 4.147.222,76 1.199.688,61 

Osona 24.798.586,35 2.994.626,13 

Solsonès 1.419.762,37 856.151,81 

TOTAL 46.976.641,09 9.449.326,97 

 
 
 
Altres actuacions destacades a la Catalunya Central 
 
 
Comarca Ens local Actuació Sol·licitud Subvenció 
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Argençola 
Construccio dipòsit aigua 
soterrat i urb. vial accés i 
plaça església 

202.887,55 202.887,55 
Anoia 

Santa Margarida 
de Montbui Biblioteca municipal 721.044,55 700.000,00 

Aguilar de 
Segarra 

Consolidació en el castell de 
Castellar 200.000,00 163.942,66 

Balsareny Construcció llar d'infants 400.000,00 380.000,00 

Callús Xarxa pública local de fibra 
òptica 157.500,15 157.500,00 

Bages 

Sant Feliu 
Sasserra Sala d'actes de l'Ateneu 455.436,76 395.622,56 

Berguedà 
Arranjament i pavimentació 
de la carretera de Sagàs a 
la Guàrdia 

325.100,00 325.100,00 

Berguedà 
Guardiola de 
Berguedà 

Construcció residència, 
centre de dia per a gent 
gran a Guardiola de 
Berguedà 

491.842 491.842 

Alpens Millora carrers del nucli antic 252.368,83 252.368,83 
Osona 

Osona Abastament en alta al 
Lluçanès 650.000,00 650.000,00 

La Coma i la 
Pedra 

Reforma a l’edifici de 
l’ajuntament 460.859,16 200.000 

Solsonès 
Solsona Sala polivalent 908.417,84 908.417,84 

 
 
 
BARCELONA 
 
 
Projectes d’abastament d’aigua 
 
Comarca Pressupost Subvenció 

Alt Penedès 706.471,81 376.847,10 

Baix Llobregat 5.721.913,00 119.956,06 

Barcelonès 1.300.000,00 300.000,00 

Garraf 13.488.861,47 806.542,45 

Maresme 510.320,57 190.318,90 

Vallès Oriental 5.278.688,61 1.711.887,54 

TOTAL 18.647.126,24 9.022.266,32 
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Altres actuacions destacades a Barcelona 
 
 

Comarca Ens local Actuació Sol·licitud Subvenció 

Consell 
Comarcal 

Actualització del sistema de 
pals SOS a la Ronda de Dalt 
de Barcelona 

1.406.161,82 1.021.243,63 

Barcelonès 
MC Àrea 
Metropolit. 

Recuperació mediambiental 
de l'espai fluvial del riu 
Llobregat 

1.300.000,00 1.088.000,00 

Consell 
Comarcal 

Desplegament 
d'infraestructures de 
telecomunicacions 

4.030.000,00 2.037.566,64 
Maresme 

Alella Urbanització del passeig de la 
Riera 400.000,00 400.000,00 

Prat de 
Llobregat 

Construcció d'una nova 
escola bressol municipal 800.000,00 800.000,00 Baix 

Llobregat Santa Coloma 
de Cervelló Casal al barri de Sant Roc 268.125,00 268.125,00 

Vallès 
Oriental 

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Centre de treball per a 
projectes i microempreses 
d'alt valor afegit 

430.000,00 205.000,00 

Vallès 
Occidental Rellinars Espai polivalent "La Sala" i 

projecte 487.305,00 478.577,00 

Alt Penedès Mediona Reforma del pavelló 
poliesportiu 325.059,00 325.059,00 

Garraf Cubelles 
Connexió de la zona de Mas 
Trade a la xarxa municipal 
d'abastament d'aigua 

321.862,60 321.862,60 

 

 
 
Finançament de l’anualitat 2008 del PUOSC  
 
El PUOSC s’estructura en vuit grans àmbits: el Programa General (PG), el 
Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa 
intensitat (MN), el Programa específic de dinamització i equilibri territorial (ET), 
els programes específics de les Diputacions de Girona (DG), Lleida (DL) i 
Tarragona (DT), el Programa de Biblioteques (BL)i, finalment, de nova creació, 
el Programa de Telecomunicacions (TL).  
Aquesta és la distribució dels ajuts per programes i territori: 
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13.536.390,5432.383,500,000,002.518.830,2890.000,002.173.437,352.622.004,786.099.734,63Alt Pirineu i 
Aran

141.427.315,50754.704,231.726.220,0011.250.000,007.413.605,932.876.433,0027.570.872,8514.205.485,6975.629.993,80TOTAL

19.469.760,28350.455,2840.640,000,00464.783,9290.000,004.172.549,552.302.222,5612.049.108,97Catalunya 
Central

9.774.089,6629.441,260,002.967.224,740,000,002.159.905,91510.000,004.107.517,75Terres de 
l'Ebre

23.013.653,65177.999,9719.500,008.282.775,260,000,002.970.249,001.660.702,489.902.426,94Tarragona

19.323.558,05104.288,91117.775,000,004.429.991,730,003.395.205,142.539.220,838.737.076,44Lleida

26.299.096,1144.804,80146.410,000,000,002.696.433,005.504.886,923.023.391,5514.883.169,84Girona

30.010.767,2115.330,511.401.895,000,000,000,007.194.638,981.547.943,4919.850.959,23Barcelona

TOTALTLBLDTDLDGETMNPG
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L’anualitat 2008 del PUOSC es finança a través dels programes següents: 
 
a) Programa general i programes específics de la Generalitat: 
 

• El Departament de Governació i Administracions Públiques fa una 
aportació al PUOSC per l’anualitat 2008 de 100 milions d’euros 

 
• Pel que fa a les aportacions de les diputacions provincials que financen 

l’anualitat 2008 del PUOSC, estan establertes en els convenis signats 
entre les diputacions i el Departament de Governació i Administracions 
Públiques. Novament les quatre diputacions s’integren dins el PUOSC 
de la Generalitat, en l’anterior període només ho havien fet la diputació 
de Girona i la de Lleida. Per tant, ha estat un pas important en la 
col·laboració interadministrativa: 

 
Diputació de Barcelona 8.427.255,47 € 
Diputació de Girona 4.195.831,00 € 
Diputació de Lleida 3.543.146,00 € 
Diputació de Tarragona 4.102.590,21 € 
Aportació diputacions al Prog. general-2008  20.268.792,68 € 

 
D’aquesta manera, s’obté un import total de 120.268.792,68 euros, el qual 
permet finançar el programa general, el programa específic de municipis 
petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat, i el programa específic de 
dinamització i equilibri territorial. 
 
b) Programes específics de les diputacions provincials: 
 
Aquests programes són gestionats i finançats íntegrament per les diputacions.  
 

Programes finançats per les Diputacions  Subvenció € 
Prog. esp. de la Diputació de Girona 2.876.433,00 
Prog. esp. de la Diputació de Lleida 7.413.605,93 
Prog. esp. de la Diputació de Tarragona 11.250.000,00 
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c) Altres programes específics:  
 

• Programa específic d’infraestructures de telecomunicacions: es finança 
a càrrec íntegrament del Departament de Governació i Administracions 
Públiques a través del pressupost de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació amb un aportació a 
l’anualitat de 754.704 euros. 

 
• Programa específic de biblioteques: es finança a càrrec integrament del 

pressupost del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb 
una aportació a l’anualitat de 1.726.220 euros. 

 
Planificació definitiva del PUOSC per al quinquenni 2008-2012 
 
D’altra banda, la Comissió de Cooperació Local va resoldre les al·legacions 
presentades en el període d’informació pública, i va aprovar la planificació 
quinquennal definitiva del PUOSC 2008-2012, el 30 de juny passat.  
 

• En total es varen rebre 3.134 al·legacions, inclosos els programes 
específics de biblioteques (Departament de Cultura), 
telecomunicacions, de les diputacions de Lleida, Girona i Tarragona.  

 
• De les 3.134 al·legacions presentades se’n varen estimar 1.409 (45%) i 

desestimar 1.725 (55%) 
 
Cal recordar que en cada anualitat s’obre un període perquè els ens locals 
puguin presentar al·legacions, la comissió de cooperació local les resol, i el 
Govern aprova cada any l’anualitat corresponent (enguany la del 2008). 
 
 
 
 
DADES PUOSC 2008 
 
 
• Dades de l’anualitat 2008 desglossades segons els diferents programes  
 
 
 
 
 

        
   Nombre 
d’actuacions Subvenció 

Programa general. 579 
 
75.629.993,80 
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Programa específic de dinamització i equilibri territorial. 218 

 
27.570.872,85 

Programa específic de municipis petits, nuclis 
 i àrees residencials de baixa densitat. 305 

 
 
14.205.485,69 

Programa específic de cooperació municipal de la Diputació 
de Girona. 32 

 
2.876.433,00 

Programa específic del Pla d'Inversions Locals de la 
Diputació de Lleida. 121 

 
7.413.605,93 

Programa específic del Pla d'Acció Municipal 
de la Diputació de Tarragona. 158 

 
11.250.000,00 

Programa específic d'infraestructures de telecomunicacions. 
 
23 

 
754.704,22 

Programa específic de biblioteques. 
 
17 

 
1.726.220,00 

 
TOTAL 1453 141.427.315,49 
 
(*) Les obres incloses al PUOSC poden rebre ajuts de més d’un programa, per la qual cosa el 
nombre d’obres subvencionades és inferior al nombre d’actuacions incloses en els diferents 
programes. 
 
 
 
• Nombre total d’al·legacions del 2008 del PUOSC: 
 
 

  PG+MN+DT Telecomunicacions Biblioteca 
Diputació de 
Girona 

Estimades 325 6 7 1 
Desestimades 159 16 11 13 
TOTAL 484 22 18 14 
 
 
 
 
 
Al·legacions estimades 339 (63%) 
Al·legacions desestimades 199 (37%) 
Total al·legacions presentades: 538 
 
 
 
 
• Distribució econòmica de l’anualitat 2008 per territoris: 
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Tarragona
16% Lleida

14%

Girona
19%

Barcelona
20%

Terres de 
l'Ebre

7%

Catalunya 
Central

14%

Alt P irineu i 
Aran
10%

 
 
 
 
 
 
DADES PLA QUINQUENNAL  
 
 
• Planificació definitiva del quinquenni per programes  
 
 

PROGRAMA SUBVENCIÓ  € 
General (PG) 378.423.838,86 
Municipis petits, nuclis i àrees residencials 
de baixa densitat (MN) 77.171.240,81 

Dinamització i equilibri territorial (DT) 135.490.645,01 

Biblioteques (BL) 41.495.732,45 
Infraestructures de telecomunicacions 
2008-2009 (TL) 1.473.923,37 

Cooperació municipal de la Diputació de Girona (DG) 21.165.848,63 

Pla d’inversions locals de la Diputació de Lleida (DL) 35.600.146,75 
Pla d’acció municipal de la Diputació de Tarragona 
2008-2011 (DT) 44.999.636,50 

 
 
En total es dóna suport a 4.671 actuacions, amb un finançament de 
735.821.012 euros. 
 
 
 
• Distribució per anualitats: 
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141.427.315,49 €

159.473.697,97 €

152.589.358,99 €

146.543.221,74 €

135.787.418,19 €

120.000.000,00 €

125.000.000,00 €

130.000.000,00 €

135.000.000,00 €

140.000.000,00 €

145.000.000,00 €

150.000.000,00 €

155.000.000,00 €

160.000.000,00 €

Any 2008 Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012

 
 
 
 
Tipologies actuacions: 
 
Les tipologies de les actuacions amb més dotació, també proporcional a la 
demanda, han estat: les relacionades amb les vies públiques 179,05M€, les 
instal·lacions culturals amb 133,20M€, les relacionades amb els cicle de 
l’aigua 73,19M€ (dels quals 48,83M€ són per abastament d’aigua, 20,95M€ 
clavegueram i 3,41M€ canalitzacions). 
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7%
3%

1%
0%

2%

0%

19%

3%

5%

4%

10%

7%2%

26%

Abastament aigua Altres Accés a nuclis
Cases consistorials Clavegueram Cementiris
Canalització Enllumenat públic Escorxadors
Instal·lacions culturals Instal·lacions docents Instal·lacions esportives
Instal·lacions sanitàries Infraestructures en te lecomunicacions Neteja viària
Prevenció i extinció incendis Protecció del  medi Parc públic
Prestació serveis socials Vies públiques Recollida i tractament de residus
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El Govern aprova el Projecte de llei d’avaluació 
ambiental de plans i programes 

 
• La nova Llei simplificarà els procediments, clarificarà els supòsits 

d’aplicació i evitarà duplicitats amb les avaluacions d’impacte 
ambiental 

 
• Aquesta norma ambiental complementa l'avaluació d'impacte 

ambiental que es fa per garantir una major protecció del medi 
ambient 

 
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei d’avaluació ambiental de plans i 
programes, una norma que integra els requeriments ambientals en els 
processos de tramitació de plans i programes que aproven la Generalitat, els 
ens locals i el Parlament de Catalunya i que poden tenir repercussions sobre 
el medi ambient. 
  
L’avaluació ambiental de plans i programes vol garantir que les repercussions 
sobre el medi ambient dels plans i els programes siguin considerades i 
integrades adequadament, des de l’inici, durant tot el procés d’elaboració, 
tramitació i execució i desenvolupament. Aquesta avaluació ambiental permet 
integrar les variables ambientals en les fases preliminars, considerar els seus 
efectes potencials i també orientar ambientalment la formulació dels futurs 
projectes i la seva avaluació.  
 
Per aconseguir-ho, la Llei propicia una avaluació continuada per part dels 
diversos actors públics i privats que intervenen en la seva elaboració i 
aprovació. En aquest sentit, en el procediment d’avaluació ambiental es 
parteix i es vol exercir el principi de responsabilitat compartida. La funció dels 
òrgans ambientals és de cooperar amb els promotors i facilitar-los elements 
operatius per a la integració ambiental, a més, lògicament, de la supervisió i 
de la verificació de la idoneïtat ambiental del pla o programa.  
 
La Llei d’avaluació ambiental de plans i programes dóna compliment a la 
directiva europea sobre avaluació dels efectes que determinats plans i 
programes poden tenir sobre el medi ambient. Des de fa dos anys, Catalunya 
aplica la legislació estatal que deriva d’aquesta legislació europea. Per 
exemple, han estat objecte d’avaluació ambiental programes com el de 
desenvolupament rural (2007-2013), el de gestió de residus, o plans sectorials 
com el de Ports, Aeroports i Heliports, el Pla General de Política Forestal, les 
directrius i plans de mobilitat, i centenars de plans urbanístics.  
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Tot i això, és indispensable disposar d’un marc legislatiu propi per simplificar, 
encara més, els procediments, clarificar els supòsits d’aplicació i evitar 
duplicitats amb les avaluacions d’impacte ambiental. A més, aquesta llei 
suposa que Catalunya garanteixi i reforci la normativa europea en aquest 
àmbit.  
 
Una de les novetats que inclou aquesta llei és la distinció entre els plans i 
programes de submissió obligatòria i els de la submissió dels quals ha de 
decidir-se per l’òrgan ambiental, cas a cas, mitjançant un procediment 
preliminar. Els de submissió obligatòria són els instruments de planejament 
territorial, els plans d’ordenació urbanística municipal, els plans i programes 
sectorials amb efectes significatius sobre el medi ambient, i les modificacions 
de plans i programes anteriors que suposin canvis en els efectes previstos 
sobre el medi ambient. 
 
El procediment d’avaluació ambiental s’inicia amb la presentació, per part del 
promotor, d’un informe de sostenibilitat preliminar. Un cop fetes les consultes 
preceptives sobre aquest informe, l’òrgan ambiental emet un document de 
referència, amb les condicions ambientals que cal aplicar en l’elaboració del 
pla o programa i en la seva avaluació. Aquesta és una fase fonamental de la 
tramitació ja que permet que, des del primer moment de la planificació, es 
tinguin en compte els efectes ambientals dels plans i programes perquè siguin 
incorporats durant tot el procés de planificació 
 
Una vegada realitzat el pla o programa s’ha de sotmetre a informació pública. 
Abans d’aprovar-se, el promotor ha de presentar a l’òrgan ambiental una 
memòria ambiental, que ha de valorar globalment la integració dels aspectes 
ambientals en la proposta. L’òrgan ambiental ha de manifestar el seu acord 
amb aquesta memòria en un termini màxim de 3 mesos. Finalment, l’òrgan 
que aprova el Pla ha de prendre en consideració la memòria ambiental i 
l’informe de sostenibilitat ambiental. 
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El Govern destina enguany 200 milions d’euros a 
desenvolupar el Pla de ciutadania i immigració 
 

• El Pla preveu 321 actuacions relacionades amb la formació de 
treballadors estrangers en origen, l’acollida lingüística i el foment 
de la participació social, les aules d’acollida, o la prevenció de la 
violència entre els joves 

 
• El pressupost del Pla s’incrementa gairebé un 7% respecte a l’any 

passat  
 
El Govern destinarà enguany 199.632.747 euros a desenvolupar 321 
actuacions emmarcades en el Pla de ciutadania i immigració, que té com a 
objectiu afrontar el fenomen migratori i afavorir la seva integració. El Pla 
defineix i planifica les accions polítiques del Govern relatives als aspectes 
socials, laborals, polítics i culturals que formen part de la nova realitat 
migratòria a Catalunya.  
 
El Pla de ciutadania i immigració, que va ser aprovat el juny del 2005, fixa tres 
línies estratègiques d’actuació en polítiques d’acollida, d’igualtat i 
d’acomodació de la diversitat. Cadascuna d’elles inclou diferents programes 
departamentals. 
 
Les polítiques d’acollida tenen com a objectiu impulsar els mecanismes que 
permetin a les persones nouvingudes el coneixement de l’entorn, la llengua, 
l’accés a la formació laboral i, quan sigui necessari, l’acolliment residencial. 
 
Les d’igualtat volen facilitar l’accés en igualtat de condicions als serveis i 
recursos, formar els professionals en l’atenció de persones de contextos 
culturalment diversos, promoure la participació de la ciutadania d’origen 
immigrant i potenciar la millora de la capacitació individual a nivell lingüístic, 
laboral o acadèmic.  
 
Finalment, les polítiques d’acomodació de la diversitat s’ocupen de facilitar les 
relacions entre la ciutadania en l’esfera pública. Es fonamenten en la gestió de 
la diversitat en els sistemes educatius, sanitaris, socials, entre altres, i en la 
sensibilització sobre la immigració donant a conèixer la realitat canviant de la 
població a Catalunya i les accions de prevenció de les discriminacions, el 
racisme i la xenofòbia. 
 
Algunes de les actuacions més destacades que recull el desenvolupament del 
Pla per a aquest any són aquestes: 
 

• Formació de treballadors estrangers en origen. 
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• Posada en marxa d’actuacions destinades a garantir l’acollida 

lingüística i a incrementar la presència de la llengua catalana en els 
processos d’acollida. En aquest sentit, destaca el projecte Profit, 
adreçat als immigrats que treballen al sector de l'hostaleria i necessiten 
adquirir vocabulari bàsic per desenvolupar la seva tasca laboral. 

 
• Suport als professionals en la gestió de casos de mutilacions genitals 

femenines i lluita contra la violència i l’explotació sexual. 
 

• Aules d’acollida i millora de la distribució dels alumnes d’origen 
estranger als centres educatius. 

 
• Garantia de llibertat religiosa en un marc de laïcitat. 

 
• Prevenció de la violència entre els joves. Té per objectius introduir 

aspectes formatius en la prevenció de la violència urbana, i establir 
circuits i protocols de treball amb joves immigrats immersos en bandes 
urbanes. 

 
• Programes de foment de la participació social, cultural dels joves i 

també en el lleure i l’esport així com de foment de la participació dels 
ciutadans d’origen estranger a les activitats culturals i lúdiques. 

 
 
Un 6,9% més d’inversió que l’any passat 
 
La quantitat aprovada avui representa un increment del 6,9% respecte al que 
es va pressupostar l’any passat, en què es van destinar 186.671.580 euros a 
283 actuacions. La distribució per departaments del nombre d’actuacions i el 
pressupost que s’hi destina és la següent: 
 
 

Departament Actuacions Pressupost 
Acció Social i Ciutadania 117 38.452.177 
Cultura i Mitjans de Comunicació 15 902.200 
Educació 26 90.589.016 
Governació i Administracions Públiques 7 330.000 
Innovació, Universitats i Empresa 1 400.000 
Interior, Relacions Institucionals i Participació 14 1.728.421 
Justícia 12 718.155 
Medi Ambient i Habitatge 3 15.700.000 
Política Territorial i Obres Públiques 57 1.160.500 
Salut 6 1.300.942 
Treball 36 43.663.835 
Vicepresidència 27 4.687.500 
Total 321 199.632.747 
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El Govern aprova subvencions en matèria educativa 
per valor de 38,4 milions d’euros 
 

• Destinarà més de 9 milions d’euros al desenvolupament dels Plans 
educatius d’entorn 

 
• Aprova una partida de 9,6 milions d’euros a l’escolarització en 

centres concertats de nens de 0 a 3 anys 
 
• Les subvencions per a centres concertats que escolaritzen 

alumnes amb necessitats educatives especials compten amb un 
pressupost de 5,5 milions, que permetran oferir ajuts a 11.000 
alumnes 

 
 
El Govern ha aprovat destinar 38.465.708 euros a ajuts a centres educatius i 
alumnes durant el curs 2008-2009. Aquest lot de subvencions volen donar 
suport als Plans educatius d’entorn; a l’escolarització d’infants de zero a tres 
anys; a la contractació del personal de menjador, esbarjo i transport dels 
centres concertats d’educació especial; a l’alumnat dels centres concertats 
amb situació sòcioeconomica o sòciocultural desfavorida; a la contractació de 
vetlladors per a alumnes amb dificultats motrius i a l’acollida i aprenentatge de 
la llengua catalana de nouvinguts. Els ajuts també es destinen a l’arrendament 
de serveis informàtics per a diversos centres.  
 
Els 95 plans educatius d’entorn que s’estan desenvolupant a Catalunya 
compten amb un suport de 9.143.080 euros. D’aquest pressupost, 600.000 
euros es destinen a activitats per a les famílies, 633.000 a activitats de suport 
a la tasca escolar, 1.178.600 a activitats artístiques, 1.034.200 a activitats 
esportives i 5.697.280 queda com a dotació oberta d’acord amb les 
característiques dels diversos Plans educatius d’entorn.  
 
Els Plans educatius d’entorn són una iniciativa educativa innovadora per 
coordinar l’ensenyament més enllà de l'horari lectiu. Volen donar una resposta 
a les necessitats educatives dels alumnes, fomentant la seva cohesió social. 
S'adrecen a tot l'alumnat, però amb una especial sensibilitat als sectors 
socials més desafavorits. Respecte la seva distribució a nivell territorial, 4 són 
de Barcelona ciutat, 16 de Barcelona comarques, 11 del Baix Llobregat-Anoia, 
17 del Vallès Occidental, 8 del Maresme-Vallès Oriental, 13 de Girona, 6 de 
Lleida, 14 de Tarragona i 6 de Terres de l’Ebre. 
 
Els ajuts a l’escolarització d’infants de zero a tres anys en centres de titularitat 
privada sense fi de lucre són de 800 euros per cada infant matriculat. 
Compten amb un pressupost total de 9.680.000 euros, i beneficiaran 12.100 
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nens. Pel que fa els ajuts per a finançar les despeses de personal dels serveis 
de menjador, esbarjo i transport dels centres concertats d’educació especial, 
s’hi destinen 5.784.162 euros, amb els que es contractaran 836 monitors de 
menjador, 601 per a l’atenció de les hores d’esbarjo, i 54 per a la vigilància i 
suport en el transport escolar. 
 
 
 

PLANS EDUCATIUS D’ENTORN 
(En aquells casos en què el municipi consta de més d’una pla, la xifra s’especifica entre 
parèntesis) 
 

Alcanar 
 
 

Cerdanyola del 
Vallès 
 

L'Hospitalet de 
Llobregat (4) 
 

Rubí (4) 
 
 

Tarragona (3) 
 
 

Amposta 
 

Cervera 
 

La Seu d'Urgell 
 

Sabadell (4) 
 

Tàrrega 
 

Badalona (3) 
 
 

Cornellà de 
Llobregat (2) 
 

Llagostera 
 
 

Salou 
 
 

Terrassa (3) 
 
 

Badia del 
Vallès 
 

Deltebre 
 
 

Lleida 
Pardinyes 
 

Salt 
 
 

Torredembarra 
 
 

Bages Sud 
 

El Masnou 
 

Lloret de Mar 
 

Sant Adrià de 
Besòs La Mina 

Tortosa 
 

Banyoles- 
Porqueres 
 

El Prat de 
Llobregat (2) 
 

Manlleu 
 
 

Sant Celoni 
 
 

Ulldecona 
 
 

Barberà del 
Vallès 
 

El Vendrell (2) 
 
 

Mataró 
 
 

Sant Cugat del 
Vallès (2) 
 

Valls 
 
 

Barcelona (4) 
 
 

Figueres 
 
 

Mollet del 
Vallès 
 

Sant Feliu de 
Codines 
 

Vic 
 
 

Blanes 
 

Gelida 
 

Olot 
 

Sant Feliu de 
Llobregat 

Viladecans 
 

Calaf 
 
 

 Girona (2) 
 
 

Palafrugell 
 
 

Sant Pere de 
Ribes 
Roquetes 

Vila-Seca 
 
 

Canovelles 
 

Granollers 
 

Premià de Dalt 
 

Sant Vicenç 
dels Horts 

Voltreganès 
 

Capellades 
 

Guissona 
 

Reus (3) 
 

Santa Coloma 
de Gramenet  

Castelldefels 
 
 

Igualada 
 
 

Ripollet 
 
 

Santa 
Margarida de 
Montbui  

Castelló 
d’Empúries 
 

L'Ametlla de 
Mar 
 

Roda de Ter 
 
 

Santa Oliva 
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Celrà Bordils 
Flaçà 
 

L'Espluga de 
Francolí 
 

Roses 
 
 

Solsona 
 
  

 
 
Ajuts als centres que escolaritzen alumnes amb necessitats educatives 
especials 
 
El Govern ha aprovat el pressupost per subvencionar els centres escolars on 
estudien alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). En el cas dels 
ajuts a centres amb alumnes amb situacions socioeconòmiques i 
socioculturals desafavorides, la dotació és de 5.550.000 euros. Amb la dotació 
aprovada avui, es podrà subvencionar l’escolarització en aquests centres 
d’11.100 alumnes d’educació infantil, educació primària i educació secundària, 
el que suposa incrementar en 3.800 els alumnes beneficiats respecte el curs 
passat. 
 
De la mateixa manera, el Govern també ha aprovat el pressupost per a 
contractar monitors que atenguin personalment els alumnes amb dificultats 
motrius o alumnes hiperactius. Es tracta de vetlladors, que acompanyen 
aquells alumnes que estan escolaritzats en centres ordinaris i que requereixen 
un suport especial per a dur a terme determinades activitats o accions. Per a 
aquest tipus d’ajut, s’ha aprovat una partida de 4.994.482 euros.  
 
També s’ha aprovat les subvencions a centres concertats per al suport a 
l’acollida i aprenentatge de la llengua catalana d’alumnes estrangers de nova 
incorporació. Aquest lot compta amb un pressupost de 1.440.000 euros, amb 
què es subvencionarà l’ensenyament de la llengua catalana als nouvinguts en 
aquells centres que escolaritzin més de 9 d’aquests alumnes. La dotació 
permetrà concedir els ajuts a 100 centres educatius.  
 
Entre les dotacions pressupostàries que el Govern ha aprovat avui en relació 
amb el sistema educatiu de Catalunya, també s’inclou la dotació de 1.873.982 
euros per a l’arrendament d’equipaments informàtics per a serveis 
administratius, centres i serveis educatius. En aquesta partida s’inclou la 
dotació necessària per a la posada en marxa dels 40 centres educatius nous 
que hi haurà el proper curs, i també per als cicles formatius de nova 
implantació. En el cas dels cicles formatius es comptabilitza l’equipament 
complet per a 13 aules d’ FP d’Informàtica, 12 aules d’FP d’Administració i 5 
aules per a cicles formatius de branques tècniques. A banda, la partida 
pressupostària també permetrà la instal·lació de 1.300 ordinadors, 140 
impressores, 98 concentradors, 240 punts d’accés per a connexió sense fils i 
45 lectors de codis de barres.  
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La fibra òptica arribarà a més de 40 polígons 
industrials de tot Catalunya  
 

• El Govern destina 16 milions d’euros al projecte Banda Ampla 
Industrial  

 
• La iniciativa garantirà l’accés a les noves tecnologies de moltes 

empreses i promourà la creació d’anelles sectorials 
 

• La cobertura actual dels serveis de banda ampla als 1.769 
polígons industrials censats a Catalunya es pot consultar a través 
d’un cercador al web 

 
El Govern invertirà 16.134.000 euros fins al 2015 per promoure la connectivitat 
de més de 40 polígons industrials mitjançant fibra òptica. Avui ha aprovat 
aquesta inversió, que s’emmarca en el projecte de Banda Ampla Industrial que 
promou la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del 
Departament de Governació i Administracions Públiques.  
 
El projecte Banda Ampla Industrial té com a objectiu incrementar la 
competitivitat del teixit empresarial català facilitant l’accés a recursos TIC 
avançats, com les infraestructures de fibra òptica i els recursos de 
supercomputació. La iniciativa també preveu la creació d’anelles sectorials 
que interconnectin empreses d’un mateix sector. Al 2008, s’hi destinaran 
2.134.000 euros i, a partir del 2009, el projecte comptarà amb una inversió de 
2 milions d’euros anuals. 
 
A banda d’aquest projecte, el Govern també pretén garantir que, en el marc 
del Pla Catalunya Connecta, l’any 2010 tots els polígons industrials -i els 
nuclis de població de més de 50 persones- tinguin accés a telefonia mòbil i a 
Internet de banda ampla.  
 
La cobertura actual d’aquests serveis en els 1.769 polígons industrials que hi 
ha censats es pot consultar a través d’un cercador al web de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la informació: 
 (http://www10.gencat.net/gov_cbar/AppJava/cercadorcpi.jsp). 
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El Govern promou la contractació de 30 agents per a la 
igualtat a les demarcacions de Girona i Lleida 
 

• El Departament de Treball destina més de 2,2 milions d’euros a 
fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit 
laboral en els propers tres anys 

 
• La iniciativa forma part del programa impulsat entre Treball i les 

diputacions de Girona i Lleida, després d’haver-se implantat ja a la 
demarcació de Barcelona 

 
 
El Govern destinarà més de 2,2 milions d’euros a contractar 30 agents per a la 
igualtat per part de diferents entitats locals de les demarcacions de Girona i 
Lleida. La tasca d’aquests agents és fomentar la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes en l’àmbit laboral en el marc d’un programa que tindrà vigència 
a partir d’aquest setembre vinent i fins a finals d’agost de 2011. 
 
Les diputacions de Girona i Lleida hi aportaran un total de 100.000 euros 
cadascuna que es destinaran a les activitats de les persones agents d’igualtat 
i les despeses de coordinació i equipament durant els primers dos anys de 
conveni. Aquesta actuació s’emmarca en un programa més ampli que ha 
posat en marxa el Departament de Treball amb l’objectiu de contractar un total 
de 100 Agents per a la Igualtat per part d’ajuntaments, consells comarcals, 
mancomunitats i diputacions d’arreu de Catalunya, amb una inversió total de . 
6 milions d’euros. L’octubre passat va iniciar-se la primera col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona, per contractar 60 Agents per a la Igualtat per part de 
diferents entitats locals de la demarcació de Barcelona, amb una inversió de 4 
milions d’euros. 
 
Durant els dos primers anys del programa, el Departament assumirà el 100% 
del cost salarial i de cotitzacions i durant tot el període assumirà els costos de 
formació dels 30 agents per a les demarcacions de Girona i Lleida, de manera 
que els costos del tercer any seran els corresponents només a la formació.  
 
El tercer any, les diputacions aportaran el 25% del cost salarial de les 
persones agents de la igualtat, amb un import aproximat de 140.000 euros. El 
75% restant del cost d’aquesta contractació anirà a càrrec de l’entitat local 
contractant. 
 
Els agents contractats en tots aquest casos s’encarreguen d’analitzar, 
planificar, aplicar i avaluar plans d’igualtat entre homes i dones a la feina. 
També han de dissenyar i tirar endavant iniciatives per integrar al mercat 
laboral a dones en atur, fomentar l’ús del llenguatge no sexista, la conciliació 
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entre vida personal i laboral i combatre la segregació horitzontal i vertical, que 
és la dificultat per accedir a certes professions o a càrrecs de responsabilitat. 
També han de promoure la igualtat retributiva entre homes i dones, i prevenir 
l’assetjament sexual, psicològic o moral a la feina, entre altres funcions. Els 
agents poden assessorar, si és necessari, les empreses a l’hora d’elaborar els 
seus plans d’igualtat. 
 
El Govern ha posat en marxa diverses iniciatives per fomentar la igualtat en 
tots els nivells, tant en l’àmbit públic com a les empreses privades. N’és un 
exemple el suport que ofereix a les empreses perquè puguin elaborar plans 
d’igualtat que els permetin fer una anàlisi de la seva situació i establir 
possibles alternatives per millorar en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats. Cal 
recordar que la Llei estatal d’Igualtat obliga a totes les empreses de més de 
250 treballadors a comptar amb un pla d’igualtat, mitjançant la negociació 
col·lectiva. 
 
 
Persisteix la desigualtat entre dones i homes a la feina  
 
El nivell d’ocupació de les dones a Catalunya ha assolit l’objectiu europeu que 
s’havia plantejat per al 2010 d’arribar al 60%, però encara és lluny de la taxa 
dels homes. Segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del primer 
trimestre de 2008, hi ha prop de 20 punts de diferència pel que fa a la taxa 
d’ocupació dels homes (80,7%) respecte a les dones (62,5%). En els darrers 
quatre anys la taxa d’ocupació de les dones ha crescut en quasi 6 punts.  
 
Pel que fa a la taxa d’atur a Catalunya es situa en el 7,6%. Segons dades de 
l’EPA del primer trimestre del 2008, la taxa d’atur de les dones és del 8,71%, 
mentre que la dels homes es situa en el 6,76%. Des de l’any 2004 l’atur 
femení català s’ha reduït en 4,43 punts.  
 
El salari brut mitjà anual de les dones l’any 2005 era de 16.284,86 euros, el 
que suposa un increment de 937,85 euros si es compara amb l’any anterior. 
Tot i aquesta millora salarial, encara hi ha diferències amb el salari brut mitjà 
dels homes, que creix fins als 23.358 euros, segons es desprèn de l’Anuari 
Dones i Treball.  
 
A Catalunya la proporció de dones directives sobre el total de dones ocupades 
és molt inferior a la dels homes. Concretament, el 6,5% de dones ocupades 
tenen càrrecs directius, mentre que en el cas dels homes, el percentatge 
augmenta fins al 9,4%. 
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El Govern destina 6 milions d’euros a promoure 
l’ocupació al Vallès Occidental  
 

• Signa un conveni amb el Consorci per l’Ocupació i la Promoció 
Econòmica del Vallès Occidental  

 
El Govern ha aprovat destinar 6 milions d’euros per posar en marxa un conjunt 
d’accions en matèria d’ocupació al Vallès Occidental. L’aportació es fa 
mitjançant un conveni signat amb el Consorci per l’Ocupació i la Promoció 
Econòmica del Vallès Occidental amb l’objectiu de desenvolupar un Programa 
integral de polítiques d’ocupació durant el període 2008-2009. 
 
El Consorci aporta 2 milions d’euros i és l’encarregat d’aplicar el Pla d’Acció 
2008-2009, que detalla els projectes a desenvolupar, amb indicació del 
nombre d’actuacions i de beneficiaris previstos, i els objectius que es planteja 
assolir el Consorci en el seu àmbit territorial. 
 
Els projectes del Pla d’acció 2008-2009 s’emmarquen en el Pla estratègic 
“Vallès Avança”, signat el passat mes d’abril pel Departament de Treball, 23 
alcaldes del Vallès Occidental i els agents econòmics i socials de la comarca. 
Aquest Pla dibuixa les actuacions a seguir pel Consorci per l’Ocupació i la 
Promoció Econòmica del Vallès Occidental durant el període 2008-2013, i 
defineix 12 programes d’actuació a l’entorn de la promoció econòmica, el 
desenvolupament econòmic i les polítiques d’ocupació, entre altres. 
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El Govern aprova la constitució del Consorci BioPol 
de l’Hospitalet de Llobregat 
 

• El projecte neix per potenciar la recerca biomèdica, la 
transferència de coneixement i la innovació en l’atenció de la salut 
a Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui la constitució del Consorci BioPol, una xarxa 
d’investigació biomèdica formada per hospitals, universitats i centres de 
recerca. El Consorci BioPol està format, per part del Govern, pels 
Departaments de Salut, Innovació, Universitats i Empresa, i Economia i 
Finances. També en formen part l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la 
Universitat de Barcelona i la Fundació privada BioRegió de Catalunya. 
 
L’eix central de BioPol seran l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital 
Duran i Reynals i el campus de la Universitat de Barcelona a Bellvitge (UB), 
amb els seus centres de recerca, aglutinats en l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). 
 
El centre formarà part del Parc Científic de la Salut de l’Hospitalet i s’ubicarà 
en un complex a l’entorn de la Gran Via. El Parc, que es posarà en marxa el 
2015, tindrà quatre pols d'activitat: el sanitari, l'universitari, un tercer dedicat a 
la recerca i a la investigació en biomedicina, i un quart amb empreses 
especialitzades en biotecnologia. 
 
Amb aquest projecte es potenciarà la recerca biomèdica, la transferència de 
coneixement i la innovació a Catalunya, alhora que s’impulsarà la creació de 
noves empreses i activitats econòmiques. A més, es busca atraure altres 
companyies del sector farmacèutic i biotecnològic de fora de Catalunya. 
 
El primer pas per a la constitució del Biopol es va donar el passat 10 d’octubre 
de 2006, amb la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la Universitat de 
Barcelona i la Comissió Executiva de la Bioregió de Catalunya per crear el 
Consorci BioPol de l’Hospitalet de Llobregat i el Parc Científic de la Salut 
d’aquesta ciutat, que s’emmarquen en el Pla Estratègic de la Bioregió de 
Catalunya.  
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Altres acords del Govern 
 
 
El Govern destina 300.000 euros la Fundació Alícia 
 
El Govern ha atorgat una subvenció de 300.000 euros a la Fundació Centre 
Internacional de Cultura de l’Alimentació i de Recerca Gastronòmica de Sant 
Benet de Bages, coneguda com a Fundació Alícia. Amb aquest ajut es vol 
potenciar l’estudi, la classificació i la conservació de la biodiversitat 
agroalimentària catalana i la col·laboració amb la pagesia per a la 
reintroducció de conreus autòctons o nous amb garanties de viabilitat.  
 
El Centre Internacional de Cultura de l’Alimentació i de Recerca Gastronòmica 
(Alícia) és un centre de cultura alimentària i d'investigació i recerca 
gastronòmica internacional que planteja reforçar i consolidar el bon moment i 
la projecció que Catalunya i l’Estat espanyol tenen en l’àmbit gastronòmic a 
través de R+D. La Fundació Alícia està impulsada per Caixa Manresa i la 
Generalitat de Catalunya. El seu Consell Assessor està presidit el restaurador 
Ferran Adrià i compta  amb l’assessorament del cardiòleg Valentí Fuster. 
 
 
El Govern aprova ajuts a la UAB per finançar l’Escola de Cultura de la 
Pau i a l’ACNUR per un programa humanitari al Txad 
 
El Govern, a través de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, atorgarà una subvenció de 450.000 euros a la Universitat 
Autònoma de Barcelona – Càtedra Unesco sobre Pau i Drets Humans per 
finançar el Programa de l’Escola de Cultura de Pau. El centre es va crear l’any 
1999 amb el propòsit de treballar per la cultura de pau, els drets humans, 
l’anàlisi de conflictes i dels processos de pau, l’educació per a la pau, el 
desarmament i la prevenció dels conflictes armats. 
 
També en l’àmbit de la cooperació, el Govern ha aprovat una subvenció de 
450.000 euros a l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats 
(ACNUR) per finançar un programa d’ajut humanitari a l’est del Txad per 
facilitar l’accés a l’aigua potable dels refugiats sudanesos i les comunitats 
d’acollida. 
 
 
El Govern aprova una subvenció d’1,5 milions al 4t Congrés de la Unió 
Mundial de la Natura 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat concedir una subvenció d’1,5 milions 
d’euros a la Unió Mundial per a la Natura (UICN) per a la celebració del quart 
Congrés Mundial de la Natura, que se celebrarà a Barcelona del 5 al 14 
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d’octubre d’aquest any. La UICN és el principal organisme internacional de 
conservació de la natura, en el qual hi ha representants de més de 180 estats, 
incloses agències governamentals, organitzacions no governamentals, 
científics i experts. La seva funció principal és influir, promoure i col·laborar 
amb totes les societats del Món en la conservació de la integritat i diversitat de 
la natura i vetllar perquè els usos dels recursos naturals sigui equitativa i 
ecològicament sostenible. 
 
 
 
 
 


