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El Govern presenta el desplegament de la nova Llei de 
serveis socials 
 

• La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha 
presentat avui en el Consell de Govern les principals mesures de 
la nova Llei aprovada al Parlament la setmana passada 

 
• El Departament d’Acció Social i Ciutadania presentarà 

l’avantprojecte de la cartera de serveis 2008-2009 abans de final 
d’aquest any 

 
 
La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha presentat avui 
el desplegament de la Llei de serveis socials al Consell de Govern. Aquesta 
nova Llei, que va ser aprovada el dimecres passat per unanimitat al Parlament 
de Catalunya, suposa l’accés universal i la lliure elecció als serveis socials, la 
instauració d’un professional de referència, la creació d’una cartera de serveis 
i la integració d’altres lleis sectorials així com la normativa estatal d’aquest 
àmbit, entre d’altres. 
 
Així, segons ha traslladat avui la consellera al Govern, el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania presentarà l’avantprojecte de la cartera de serveis 2008-
2009 abans de desembre de 2007 per garantir la ràpida implementació de la 
Llei a partir de la seva entrada en vigor. Aquesta cartera i les accions 
posteriors garantiran l’assoliment dels nivells de cobertura fixats a la disposició 
addicional segona de la nova normativa. 
 
D’aquesta manera, el nivell de cobertura a 31 de desembre de 2009 de la 
nova Llei de serveis socials, que representa una fita llargament esperada pel 
sector, serà: 
 
- La dotació a totes les àrees bàsiques de serveis socials serà de tres 

diplomats en treball social i dos diplomats en educació social per cada 
15.000 habitants. 

- Els professionals dels equips de valoració i diagnosi de serveis socials per 
a les persones amb discapacitat i d’atenció a la infància i l’adolescència 
s’incrementaran en un 50%. 

- Els serveis d’ajut a domicili arribaran a atendre el 4% de les persones de 
65 o més anys. 

- El nombre de persones ateses pel servei de teleassistència domiciliària 
serà de 24.000. 

- El nombre d’hores d’atenció dels serveis d’atenció precoç arribarà a ser 
d’un promig d’1,2 hores setmanals i a un mínim de 25.000 usuaris. 
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- S’augmentarà el nombre de places en serveis d’intervenció socioeducativa 
no residencial per a infants i adolescents en un 50%. 

- S’augmentarà el nombre de places de residències i centres de dia de gent 
gran, residències, llars residència, centres de dia, centres d’atenció 
especialitzada i centres ocupacionals per a persones amb discapacitat o 
amb malaltia mental en un 20%. 

- S’hauran de dotar totes les places d’acolliment residencial per a infants i 
adolescents que calguin per a atendre les necessitats detectades. 

 
A més, el desplegament normatiu s’iniciarà durant el primer semestre de 2008, 
finalitzarà el segon semestre de 2009 i abastarà una sèrie de nous 
reglaments. Durant el primer semestre de 2008 es constituiran els següents 
òrgans d’avaluació, participació i coordinació: el Consell General de Serveis 
Socials, els consells territorials de serveis socials, el Consell de Coordinació 
de Benestar Social i el Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials. 
 
Altres aspectes del desplegament de la nova Llei de serveis socials que es 
realitzaran durant el 2008 són: l’aprovació del Pla de Qualitat dels Serveis 
Socials, l’aprovació del Pla Estratègic 2008-2011 i la Cartera de Serveis 2009-
2011, l’establiment del Sistema d’Informació Social i implementació del 
sistema a partir de gener de 2009 o l’establiment dels nous models de conveni 
que fixaran la nova relació amb els ens locals. 
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El Govern aprova la continuïtat del metro nocturn 
 

• Des de l’abril, més de 2,2 milions de viatgers han utilitzat el servei 
de metro ininterromput, la qual cosa suposa un augment del 38% 
respecte als desplaçaments nocturns habituals 

 
• La continuïtat d’aquesta iniciativa suposarà una inversió de 2,7 

milions d’euros durant el 2008 
 
El Govern ha aprovat avui donar continuïtat al servei de metro ininterromput a 
la xarxa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i les línies urbanes 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) durant les nits de 
dissabtes i les vigílies de festius amb més demanda de servei, d’acord amb la 
voluntat del Consell d’Administració de l’ATM.  
 
Actualment, la xarxa de metro de Barcelona comprèn nou línies, sis de les 
quals (L1, L2, L3, L4, L5, i  L11) són operades per TMB, i les altres tres (L6, 
L7 i L8) per FGC. Per tal de promoure l’ús del transport públic sostenible, 
durant els darrers anys s'han adoptat mesures per reforçar i ampliar els 
serveis nocturns d'autobús urbans i interurbans de Barcelona, i s'ha ampliat 
l'horari de funcionament del metro els caps de setmana fins les 2 de la 
matinada. El 14 d’abril passat, el Govern, a través de l’ATM, va impulsar una 
prova pilot per donar servei ininterromput de les línies de Metro de Barcelona 
de TMB i les línies urbanes d’FGC a les nits dels dissabtes i cinc vigílies de 
festius (1/1, 24/6, 15/8, 24/9 més un altre dia a decidir). 
 
Més de 2,7 milions per al 2008 
 
Atès el gran èxit de la iniciativa, que ha superat totes les expectatives, el 
Govern ha aprovat la continuïtat d’aquesta experiència, amb l’objectiu de 
donar resposta a la important demanda de mobilitat en horari nocturn, sobretot 
entre el públic jove, per tal de garantir la seguretat viària i promoure l’ús del 
transport públic. Així, el Govern ha aprovat destinar més de 2,7 milions 
d’euros durant el 2008, per tal de finançar la continuïtat del servei de metro 
nocturn. 
 
 

Concepte Any 2008 
Increment de despeses 3,479 M€ 
Increment d’ingressos per recaptació 0,755 M€ 
Total necessitats de finançament 2,724 M€ 
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2,2 milions de viatgers al metro nocturn 
 
La demanda del servei de metro nocturn ha estat molt superior a la prevista 
inicialment, que era de 324.000 viatgers per a tot el període de proves 
comprès entre abril i octubre. Així, en només 6 mesos, més de 2,2 milions de 
persones han utilitzat el servei de metro entre les 0 i les 7 hores, la qual cosa 
suposa un 38% d’usuaris més respecte el nombre total de viatgers d’una nit 
tipus (de 0 a 2 hores i de 5 a 7 hores) abans de l’inici del servei ininterromput. 
D’aquesta manera, durant la prova pilot, el servei de metro nocturn ha registrat 
un increment de prop de 618.000 nous viatgers. 
 

TOTAL – Acumulat des del 14 d’abril de 2007 
Operador Viatgers de 

0 a 7 hores 
Viatgers 
nit tipus 

Increment de 
0 a 7 hores 

% 
Increment 

TMB 2.052.630 1.472.575 580.055 39,4% 
FGC 187.007 149.172 37.835 25,4% 
TOTAL 2.239.637 1.621.747 617.890 38,1% 

Mitjana diària total 
Operador Viatgers de  

0 a 7 hores 
Viatgers 
 nit tipus 

Increment de 
0 a 7 hores 

%  
Increment 

TMB 76.023 54.540 21.484 39,4% 
FGC 6.926 5.525 1.401 25,4% 
TOTAL 82.950 60.065 22.885 38,1% 
 
 
Ara, amb la continuïtat del servei de metro ininterromput els dissabtes i les 
cinc vigílies de festius acordades, s’espera un augment de la demanda d’1,5 
milions d’usuaris l’any, que es preveu que es produeixi de manera homogènia 
en el temps com fins ara. 
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Reforç en seguretat i vigilància 
 
Per tal de garantir la seguretat dels usuaris de les línies de metro de TMB i 
FGC, durant el període de proves s’ha reforçat el personal de vigilància. En 
aquest sentit, TMB ha augmentat la seguretat durant les nits amb 88 persones 
(78 vigilants jurats i 10 auxiliars) que representen 732 hores més de vigilància 
cada dia que ha restat obert el servei. Igualment, les línies d’FGC, han 
comptat amb 5 agents més cada nit, la qual cosa suposa un augment de 40 
hores de vigilància. Així, el servei de metro nocturn s’ha desenvolupat amb 
absoluta normalitat en els prop de 6 mesos que ha durat la prova pilot, i no 
s’ha registrat cap incident remarcable durant les nits a la xarxa de metro i 
d’FGC. 
 
D’altra banda, l’ampliació de l’horari nocturn també ha suposat un esforç 
addicional pel que fa a la neteja i manteniment de les instal·lacions, per tal de 
garantir la qualitat del servei.  
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El Govern inverteix 6,5 milions en la millora de la xarxa 
de camins del Solsonès 
 

• L’aportació es destinarà a l’arranjament d’un total de 32 camins en 
un període de 2 anys 

 
• L’acord s’emmarca en el conveni signat entre el Govern i el 

Consell Comarcal per a desenvolupar la primera fase del Pla 
comarcal de camins del Solsonès 

 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 6,5 milions d’euros per a 
l’arranjament d’un total de 32 camins rurals i forestals al Solsonès en un 
període de dos anys. Aquesta aportació s’emmarca en el conveni que el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal del 
Solsonès tenen subscrit per a desenvolupar la primera fase del Pla comarcal 
de camins.  
 
Les tres quartes parts de la superfície del Solsonès corresponen a terreny 
forestal i muntanyós. Les poblacions d’aquesta comarca es troben disperses i, 
per tant, hi abunden els camins rurals que les connecten. Aquesta xarxa de 
comunicacions requereix d’una millora i condicionament regular que garanteixi 
les comunicacions en el territori.  
 
Per aquest motiu, el Consell Comarcal del Solsonès, com a gestor de bona 
part de les actuacions de condicionament i millora de la xarxa de camins 
municipals, va impulsar un Pla comarcal de millora de camins, en col·laboració 
amb els ajuntaments interessats. A partir d’aquest inventari, es va establir una 
primera fase d’actuacions consistent en la millora i condicionament de 32 
camins municipals en un període de dos anys.  
 
El Govern té entre els seus objectius impulsar i dur a terme programes 
integrals de millora de camins a les comarques de muntanya per tal de 
millorar-ne la mobilitat. D’acord amb això, iniciatives locals que van en aquesta 
direcció poden rebre el finançament necessari per a la seva execució.  
 
 

ACTUACIONS PLA DE CAMINS DEL SOLSONÈS - FASE I 
CAMINS INVERSIÓ 
SERRA SECA- LA VALLDAN- LÍMIT COMARCAL 306.520 
EL MONTNOU - COLL DE JOU 401.756 
COLL DE JOU- PORT DEL COMTE - CRUÏLLA TUIXEN 207.971 
C-26- ST. PERE DE GRAUDESCALES 158.904 
CTRA. PRADES 173.297 
SANTUARI DE PINÓS - ARDÈVOL 136.590 
VALLMANYA-CABOT 76.685 
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L-300 - PONT DE LES DUES AIGÜES 197.973 
CAMÍ DE MATAMARGÓ 362.384 
CAMÍ DE MATAMARGÓ A VALLMANYA 258.863 
NUCLI DE PINÓS 78.437 
L-301 - PRADES 157.166 
DE SANT JUST A LA LV-3002 144.107 
EL MIRACLE - CASAMARTINA 260.380 
CAMÍ DE TRULLÀS 129.075 
CAMÍ DE SANT MARTÍ DE RINER 311.451 
SERRA DE SANT JAUME 44.136 
TORREGASSA - C-451 224.839 
C-149a-SANT CLIMENT-LLORENÇ 49.077 
CAMÍ DE SALLENT 136.938 
C-149a- SERRA DE SANT TIRS 282.468 
CAMÍ DE CLARÀ 152.708 
SANT JULIÀ DE CEURÓ - LES GRIOLES 271.873 
CAMÍ DE LA RIBERA SALADA 451.571 
CAMÍ DE LA MORA COMDAL 414.569 
PLA DE BUSA 52.947 
CAMÍ DE LA SELVA 311.272 
CAMÍ DE LA MORA  190.589 
CAMÍ DE PEGUEROLES 278.022 
CAMÍ DE JOVAL 190.276 
CAMÍ DE CANALDA 113.476 
CAMÍ DE MIRAVÉ  23.067 
TOTAL INVERSIÓ: 6.549.402  
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El Govern dóna impuls a la construcció d’una nova 
rotonda a la C-59 a Castellterçol 
 

• El giratori permetrà millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit en 
un encreuament pròxim a una zona industrial  

 
• Es preveu que els treballs, amb un pressupost de 667.000 euros, 

comencin el primer trimestre de 2008 i  tinguin una durada de 
quatre mesos 

 
El Govern ha donat impuls a la construcció d’una nova rotonda a la C-59 a 
Castellterçol amb la declaració, avui, de l’ocupació urgent dels béns i drets 
afectats per les obres. Aquesta actuació té com a objectiu reordenar el flux de 
vehicles i, així, millorar la seguretat i fluïdesa viàries, en un encreuament 
pròxim a una zona industrial que registra un trànsit intens de vehicles pesants. 
Les obres, adjudicades recentment per valor de 667.000 euros, començaran el 
primer trimestre de 2008 i tindran un termini d’execució de quatre mesos. 
 
La nova rotonda substituirà l’encreuament a l’altura de l’antic accés a Natursoy 
i al camí de les Comes. Tindrà un diàmetre exterior de 32 metres, amb dos 
carrils anulars de 4 metres d’amplada cadascun i voral exterior de 0,5 metres. 
 
El ramal de la C-59 en sentit Moià, tindrà dos carrils de circulació de 3,5 
metres d’amplada, vorals de 0,5 metres i cunetes d’un metre d’amplada. En 
sentit Santa Perpètua de Mogoda, la calçada tindrà dos carrils de 3,10 metres 
i voreres de 3 metres d’amplada a la dreta i de 3,80 metres a l’esquerra. 
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D’altra banda, els treballs preveuen la millora del drenatge longitudinal i 
transversal, amb la construcció de noves cunetes de formigó, la renovació de 
la senyalització, la instal·lació de l’enllumenat de la rotonda, la plantació 
d’arbres i la vegetació del giratori, i la col·locació de barreres de seguretat 
metàl·liques.  
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El Govern impulsa els dos observatoris astronòmics 
de la Serra del Montsec 
 

• Es tracta del Centre d’Observació de l’Univers i l’Observatori 
Astronòmic del Montsec, tots dos situats al Parc Astronòmic del 
Montsec  

 
• S’invertiran 1,2 milions d’euros en actuacions coordinades per 

REGSA, empresa pública adscrita al Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural  

 
 
El Govern ha donat avui un nou impuls per posar en marxa les instal·lacions del 
Centre d’Observació de l’Univers i de l’Observatori Astronòmic del Montsec, dos 
equipaments situats al Parc Astronòmic del Montsec,  als termes municipals 
d’Àger i Sant Esteve de la Sarga, respectivament. L’empresa pública Regs de 
Catalunya SA (REGSA), adscrita al Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural (DAR), serà la responsable de realitzar aquestes tasques, que 
tindran un cost de 1.215.739 euros. 
 
El projecte d’actuació al Centre d’Observació de l’Univers (COU) comprèn 
diverses actuacions d’ampliació i millora de l’edifici existent per tal de posar-lo 
en servei com a centre formatiu gestionat pel Departament d’Educació. Es 
tracta d’un centre que estarà dedicat a la docència i la divulgació de 
l’astronomia i la geologia, que se centra en l'estudi dels orígens de la Terra. 
 
Pel que fa a l‘Observatori Astronòmic del Montsec (OAM), es pretén millorar 
les instal·lacions existents, ara en desús, així com realitzar les actuacions 
d’edificació necessàries per a la futura ampliació de l’Observatori amb la 
previsió de la posada en marxa de l’Observatori Astronòmic Fabra II. 
L’Observatori Astronòmic del Montsec  és vol convertir en una important eina 
per a la recerca astronòmica a Catalunya.  
 
El Parc Astronòmic del Montsec és gestionat pel Consorci del Montsec, que 
engloba a tot un conjunt de municipis de la regió del Montsec, els Consells 
Comarcals de La Noguera i el Pallars Jussà, així com la Diputació de Lleida, la 
Fundació Joan Oró, una associació empresarial comarcal i diversos 
Departaments de la Generalitat de Catalunya. 
 
Pel que fa al pressupost d’aquestes actuacions, el Govern hi aportarà 
1.051.839 euros, a càrrec del pressupost del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural de l’exercici 2007. La resta d’aportacions 
correspondran al Consorci del Montsec, 138.000 euros, i a la Reial Acadèmia 
de Ciències i Arts de Barcelona, 25.900 euros. Les aportacions de cadascuna 
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de les parts s’establiran i es concretaran en el proper Pla Econòmic financer 
que REGSA ha de presentar al Govern de la Generalitat.  
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El Govern destina 9,3 milions als Plans educatius 
d'entorn de 79 municipis 
 

• La iniciativa fomenta la cohesió social de l’alumnat coordinant 
l'acció educativa més enllà de l'horari lectiu 

 
• Beneficia 233.741 alumnes de 791 centres educatius amb una 

especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits 
 

 
El Govern ha aprovat destinar 9.387.480 euros als Plans educatius d'entorn 
que es porten a terme en 79 municipis catalans. Aquesta iniciativa és una 
proposta educativa innovadora per donar una resposta integrada i comunitària 
a les necessitats educatives dels alumnes de 3 a 18 anys, coordinant i 
dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i 
joves. El Plans pretenen, en últim terme, fomentar la cohesió social de 
l'alumnat i ajudar-los a assolir l'èxit escolar.  
 
S’adrecen a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una 
especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits. Actualment els Plans 
d'entorn beneficien 233.741 alumnes de 791 centres educatius de tots els 
nivells. 
 
Els Plans educatius d’entorn es formalitzen mitjançant un conveni entre el 
Departament d’Educació i els ajuntaments. El conveni té un durada de dos 
cursos acadèmics i es prorroga sempre que ho manifestin de manera 
expressa les parts signatàries. En aquests moments hi ha signats 72 plans 
d'entorn que es duen a terme en 79 municipis (alguns plans engloben més 
d'un municipi). D'aquests, 26 municipis es van incorporar el curs 2004-2005, 
27 es van afegir el curs 2005-2006, i 27 poblacions han signat el conveni el 
curs 2006-2007. 
 
La dotació que es destina a cada municipi varia en funció del nombre 
d'alumnes que forma part del Pla d'entorn i de la complexitat de la població. 
Els imports destinats a cada municipi són els següents: 
 

Pla educatiu d'entorn Curs en què se 
signa el conveni 

Total 

Alcanar 2005-2006 49.064 
Amposta 2004-2005 102.597 
Badalona 2004-2005 544.788 
Badia del Vallès 2004-2005 120.314 
Bages Sud 2006-2007 105.851 
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Banyoles-Porqueres 2004-2005 134.317 
Barberà del Vallès 2004-2005 72.356 
Blanes 2005-2006 197.615 
Calaf 2006-2007 23.855 
Canovelles 2005-2006 83.888 
Capellades 2005-2006 41.316 
Castelldefels 2005-2006 269.065 
Castelló d’Empúries 2006-2007 73.925 
Celrà Bordils Flaçà 2006-2007 61.679 
Cerdanyola del Vallès 2004-2005 62.405 
Cervera 2004-2005 60.782 
Cornellà de Llobregat 2004-2005 262.281 
Deltebre 2005-2006 59.903 
El Masnou 2006-2007 89.279 
El Prat de Llobregat  2004-2005 89.986 
El Vendrell 2004-2005 185.998 
Figueres 2005-2006 24.407 
Gelida 2005-2006 37.302 
 Girona 2004-2005 188.237 
Granollers 2005-2006 246.721 
Guissona 2005-2006 38.217 
Igualada 2005-2006 15.550 
L'Ametlla de Mar 2005-2006 38.233 
L'Espluga de Francolí 2006-2007 24.756 
L'Hospitalet de Llobregat 2005-2006 439.945 
La Seu d'Urgell 2006-2007 50.918 
Llagostera 2006-2007 29.009 
Lleida Pardinyes 2004-2005 42.739 
Lloret de Mar 2005-2006 146.660 
Manlleu 2004-2005 100.202 
Mataró 2004-2005 179.422 
Mollet del Vallès 2005-2006 296.000 
Olot 2005-2006 139.326 
Palafrugell 2005-2006 129.317 
Premià de Dalt 2006-2007 44.906 
Reus 2004-2005 377.529 
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Ripollet 2004-2005 227.176 
Roda de Ter 2005-2006 38.171 
Roses 2005-2006 133.708 
Rubí 2005-2006 296.000 
Sabadell 2005-2006 273.020 
Salou 2006-2007 78.448 
Salt 2004-2005 188.276 
Sant Adrià de Besòs La Mina 2004-2005 147.426 
Sant Celoni 2005-2006 79.547 
Sant Cugat del Vallès 2005-2006 89.663 
Sant Feliu de Codines 2006-2007 26.995 
Sant Feliu de Llobregat 2005-2006 77.032 
Sant Pere de Ribes Roquetes 2004-2005 69.663 
Sant Vicenç dels Horts 2006-2007 168.049 
Santa Coloma de Gramenet 2005-2006 279.974 
Santa Margarida de Montbui 2006-2007 74.871 
Santa Oliva 2005-2006 18.115 
Solsona 2006-2007 37.685 
Tarragona 2004-2005 272.362 
Tàrrega 2005-2006 65.880 
Terrassa 2004-2005 413.022 
Torredembarra 2006-2007 49.754 
Tortosa 2004-2005 129.771 
Ulldecona 2006-2007 33.038 
Valls 2006-2007 112.344 
Vic 2004-2005 171.309 
Viladecans 2004-2005 296.000 
Vila-Seca 2006-2007 115.058 
Voltreganès 2006-2007 44.463 
TOTAL --- 9.287.480 
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El Govern renova l’ajut al Servei d’Orientació Jurídica 
al ciutadà a Barcelona que ofereix el Col·legi 
d’Advocats 
 

• L’any passat el Servei va atendre 21.642 consultes  
 
• El Govern renova el conveni amb el Col·legi d’Advocats de 

Barcelona per oferir assessorament jurídic gratuït a tots els 
ciutadans  

 
•  Hi destinarà més de 500.000 euros, un 3,55 % més que el  2006 
 

 
El Govern renova enguany l’ajut al Col·legi d'Advocats de Barcelona amb el 
522.743 euros per garantir la prestació del servei d'orientació jurídica al 
ciutadà durant tot l'any 2007. Amb aquesta subvenció, el Govern garanteix la 
continuïtat del Servei d’Orientació Jurídica, que facilita de manera gratuïta als 
ciutadans que s’hi adrecen, preferentment del propi partit judicial, una primera 
orientació jurídica i que presta la informació necessària per sol·licitar el 
reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta.   
 
El Servei d’Orientació Jurídica es va iniciar a Barcelona l’any 1985, mitjançant 
un conveni signat entre el Departament de Justícia i el Col·legi d’Advocats de 
Barcelona. En anys successius aquest servei s’ha anat estenent a altres 
col·legis d’advocats, i es va generalitzar a tots els col·legis amb l’entrada en 
vigor de la Llei 1/1996, d’Assistència Jurídica Gratuïta, i el Decret 252/1996 
que la desenvolupa. 
 
 
46.353 consultes arreu de Catalunya l’any 2006, la majoria d’àmbit civil 
 
L’any 2006 el nombre total de consultes ateses pels serveis d’orientació 
jurídica dels diferents col·legis d’advocats va ser de 46.353, un total que 
suposa un augment global del 5,36% en relació al total d’actuacions de l’any 
2005.  
 

Col·legi 
d’Advocats 

Consultes 
2004 

Consultes 
2005 

Consultes 
2006 

Variació 
2006 

respecte 
2005 (%)   

Barcelona 29.624 17.955 21.642 20,53% 
Figueres      924 1.024 864 -15,63% 
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(*)Aquest servei va funcionar des del 27 d’octubre de 2004 fins 31 de d’agost de  2005. 
 
 
Per àmbits jurisdiccionals a què pertanyen les consultes, amb les dades 
recollides per tots els col·legis, a excepció del de Sant Feliu de Llobregat 
perquè no consten desglossades, es comprova que la major part de les 
consultes corresponen a l’àmbit civil, que concentra més del 50% de les 
demandes en tots els Col·legis. L’àmbit penal i social originen també un 
nombre destacat de consultes i finalment, a l’apartat d’altres, s’engloben 
consultes de dret mercantil, administratiu, fiscal, estrangeria, etc... 
        
        

                          
Àmbit Total consultes 

any 2004 
Total consultes 
any 2005  

Total  consultes 
any 2006 

Variació en % 
respecte any 
2005 

Civil 29.401  
  

55,89%  
  

25.112  
  

57,02%  
  

27.113  58,49 
% 

  7,97 % 

Penal 3.510  6,67% 3.020  6,86% 3.762 8,12 % 24,57 % 

Social 10.719  20,38% 9.398  21,34% 8.584 18,52 
% 

- 8,66 % 

Altres 8.973  17,06% 6.463  14,78% 6.894 14,87 
% 

  6,67 % 

Total    52.603    43.993    46.353   5,36 % 
 

Girona 1.744 2.154 3.607 67,46% 
Granollers 2.954 2.893 2.714 -6,19% 
Lleida 1.382 1.476 1.686 14,23% 
Manresa 1.200 1.100 1.100 0,00% 
Mataró 959 949 720 -24,13% 
Reus 690 709 766 8,04% 
Sabadell 3.101 3.075 4.074 32,49% 
Sant Feliu 1.874 1.830 1.916 4,70% 
Tarragona 1.775 1.739 1.748 0,52% 
Terrassa 3.257 3.908 2.999 -23,26% 
Tortosa 657 1.003 1.056 5,28 % 
Vic 1.870 1.456 1.461 0,34% 
OJ Laboral 
Departament 
de Justícia (*) 592 2.722 - - 
TOTAL 52.603 43.993 46.353 5,36% 
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Matèries  de consulta en % any 2006

Àmbit   civil 52,52 54,51 63,46 81,72 60,08 81 62,36 68,02 73,22 63,62 64,52 65,61 80,08

Àmbit  penal 7,33 11,57 9,76 8,22 12,4 7 10,69 8,75 5,38 8,75 12,6 7,1 15,26

Àmbit  social 29,01 20,02 14,33 9,06 8,01 9 24,58 5,74 8,17 9,95 11,67 4,73 1,98

Alt res 11,14 13,89 12,45 0,99 19,51 3 2,36 17,49 13,23 17,68 11,2 22,35 2,67

Bar celona Figuer es Gir ona Gr anollers Lleida Manr esa Mat aró Reus Sabadell Tarr agona Ter rassa Tor tosa Vic

 
De la comparativa del global de consultes des de l’any 2004 fins el 2006, 
destaquen, dins de l’àmbit civil, les consultes derivades de l’àmbit familiar: 
separacions, divorcis, adopcions, reclamacions d’aliments, filiació, protecció 
de menors, que en la majoria de col·legis suposen un número molt  elevat del 
total de consultes de l’any 2006.  
 
Pel que fa al Col·legi d’Advocats de Vic, s’ha observat que continua la 
disminució iniciada l’any passat, fet que s’ha atribuït a la creació del Servei 
d’orientació de mediació familiar.  
 
Cal tenir en compte que, pel que fa a les dades del Col·legi d’Advocats de 
Sabadell, la disminució que reflecteix el gràfic a l’any 2006 és deguda al fet 
que a la memòria hi ha un volum molt important de consultes que s’engloben 
dins l’àmbit civil sense especificar la matèria en concret. Per últim, en el  
Col·legi d’Advocats de Manresa, no s’especifica el percentatge ni en la 
memòria de l’any 2004 ni en la de l’any 2006.     
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Dret de família: % sobre el total de consultes. 
Anys 2004- 2005-2006
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Perfil de l’usuari: dona i assalariada 
 
Pel que fa al perfil socioeconòmic de les persones que s’adrecen al SOJ,  els 
Col·legis d’Advocats de Barcelona, Figueres, Granollers, Manresa, Reus, 
Sabadell, Tarragona i Vic ofereixen dades homologables que permetem 
ressaltar que el principal col·lectiu que s’adreça al SOJ és el d’assalariats, 
seguit d’altres col·lectius com aturats i pensionistes. 
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SITUACIÓ LABORAL DELS  USUARIS DEL SOJ ANY 2006 (en %)

0
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Assalariat 46 40,16 48 38 48,43 55,38 47,03 54,27 50,2

Autònoms 3,13 2,2 3 6,66 1,44 4,46 3,28

Pensionista 21 19,68 12,6 37 14,1 13,96 17,73 6,78 17,3

Aturat 24,5 26,74 22,3 20 15,14 12,1 15,62 7,06 16,4

Altres 8,5 10,3 14,9 2 15,67 17,12 15,16 28,61 16,1

B arcelona Figueres Granollers Manresa Reus Sabadell Tarragona Terrassa Vic

 
En relació al sexe dels usuaris del servei, hi ha dades en tots el col·legis 
excepte Lleida, Sant Feliu de Llobregat i Tortosa. D’aquestes dades es 
constata, que són les dones les que en major proporció utilitzen el SOJ, i a 
diferència d’altres anys cal ressaltar que al Col·legi d’Advocats de Barcelona i 
de Figueres aquesta dada s’inverteix durant el 2006. 
 

USUARIS DEL SOJ ANY 2006 (en %)
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Aquets dos mateixos col·legis, juntament amb el de Lleida tenen registres 
numèrics respecte l’idioma utilitzat en les consultes i  es pot concloure que el 
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castellà és en proporció el més utilitzat, amb les excepcions dels Col·legis 
d’Advocats de Vic i de Manresa. Els col·legis d’Advocats de Barcelona i 
Mataró també han indicat que la majoria dels usuaris han utilitzat el castellà, 
tot i que no tenen dades registrades concretes.  
 
 

IDIOMA UTILITZAT ANY 2006 (en %)
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Augmenta  l’import de les subvencions  als SOJ de tot Catalunya 
 
L’any 2006, l’import total d’1.178.920 euros destinat als diferents SOJ dels 
diversos Col·legis d’Advocats catalans va suposar un increment de l‘1,88 % 
sobre la subvenció atorgada per aquest mateix concepte a l’exercici anterior. 
En aquest any ja es va prestar el servei en més de 26 seus diferents, 
ubicades als locals judicials o als col·legis d’advocats.  
 
Subvencions del Departament de Justícia al SOJ als 14 col·legis d’advocats 
de Catalunya: 
 
 

Col·legi Subvenció 2004 Subvenció 2005 Subvenció 2006 
Barcelona 483.074,53 504.766,77 507.518,11 
Figueres 40.944,79 42.173,13 43.016,59 
Girona 63.390,43 65.292,14 66.597,98 
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Granollers 57.470,70 59.194,82 60.378,72 
Lleida 56.484,08 58.178,60 59.342,17 
Manresa 36.505,00 37.600,15 38.352,15 
Mataró 38.971,54 40.140,69 40.943,51 
Reus 34.038,44 35.059,59 35.760,78 
Sabadell 68.816,85 70.881,36 72.298,99 
Sant Feliu 47.851,14 49.286,67 50.272,40 
Tarragona 62.403,80 64.725,91 66.020,43 
Terrassa 59.937,26 61.735,38 68.970,09 
Tortosa 32.065,19 33.027,15 33.687,69 
Vic 34.038,44 35.059,59 35.760,78 
TOTAL 1.115.992,19 € 1.157.121,95 € 1.178.920,39 

 
 
 

Distribució im port subvenció  SOJ-2006 per Col·legis d'Advocats

Sant Feliu  de Llobregat; 
4,26%

Barcelona; 43,05%
Vic; 3,03%

Tortosa; 2,86%Terrassa ; 5,85%
Tarragona; 5,60%

Sabadell ; 6,13%

Reus; 3,03%

Figueres; 3,65%
Girona; 5,65%Granollers; 5,12%Lleida; 5,03%

Mataró; 3,47%

Manresa; 3,25%
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El Govern destinarà 700.000 euros a promoure la 
participació en el món associatiu  
 

• L’objectiu és ajudar les entitats a fomentar la implicació en el seu 
projecte associatiu 

 
• És la primera convocatòria per a associacions i entitats sense 

afany de lucre de la Direcció General de Participació Ciutadana 
 
 
El Govern ha aprovat avui una convocatòria de subvencions per valor de 
700.000 euros per a plans de participació d’associacions sense afany de lucre. 
L’objectiu és ajudar les entitats a millorar les seves relacions internes, així com 
establir els mitjans que han d’afavorir la màxima implicació de tots els seus 
membres en el projecte associatiu.  
 
Les persones vinculades a les associacions tenen diferents graus de 
compromís amb les finalitats i activitats que desenvolupen, des del grau 
màxim que suposa formar part de l’òrgan directiu, fins al de simple usuari del 
serveis que desenvolupi l’entitat. Es tracta d’analitzar aquests diferents graus i 
optimitzar els mitjans de participació perquè totes les persones interessades 
puguin ampliar el seu compromís i participar activament en la realització de les 
activitats i els projectes de l’entitat.  
 
Es tracta de la primera convocatòria d’ajuts de la Direcció General de 
Participació Ciutadana dirigida a associacions i entitats sense afany de lucre. 
La convocatòria de subvencions, de 700.000 euros, és biennal. 200.000 euros 
aniran a càrrec del pressupost de 2007 i 500.000 euros a càrrec del 
pressupost de 2008. 
 
Per optar als ajuts, els projectes hauran d’incloure una diagnosi dels nivells de 
compromís dels membres de l’entitat; una valoració dels punts forts i febles i 
una proposta de millora dels canals d’informació i participació. Els projectes 
subvencionats en aquesta convocatòria hauran de finalitzar el 30 de setembre 
de 2008. 
 
La convocatòria d’ajuts respon a la necessitat del món associatiu de millorar 
els canals i espais de participació i implicació del seu principal actiu: la gent. 
Alhora, amb la millora dels canals de relació interna i externa de les entitats, 
es vol afavorir el creixement del sector associatiu del nostre país. 
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Aprovació definitiva de la liquidació del PUOSC 1996-
1999 
 
 

• El Pla es liquida amb un pressupost de 153.612.539 euros 
 
• El Govern ha previst ja la dotació del PUOSC dels propers cinc 

anys que s’incrementarà d’un 43% respecte i serà de 600 milions 
 
 
El Govern ha aprovat avui la liquidació definitiva del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya (PUOSC) corresponent al quadrienni 1996-1999. Aquesta 
liquidació s’ha elaborat a partir de les dades d’aprovació, modificació i 
adjudicació que consten a la Direcció General d’Administració Local, i les 
corresponents a l’execució, sobre les quals han informat els ens gestors 
respectius. En aquest període el pla consolidat i executat és de 153.612.539 
euros.  
 
D’altra banda, la conselleria de Governació i Administracions Públiques ja ha 
fet pública la seva aportació al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) dels propers cinc anys, que serà de 600 milions d’euros. Pel que fa 
a aquestes aportacions del Departament de Governació i Administracions 
Públiques, hi haurà un increment d’un 43% de la mitjana anual per als propers 
cinc anys del Pla. 
 
Pel que fa als canvis qualitatius del nou Pla, per primera vegada, se n’amplia 
un any la durada i s’obre una convocatòria quinquennal amb la finalitat que els 
nous equips de govern puguin planificar millor les actuacions. L’objectiu 
d’aquesta mesura és afavorir la solidesa dels projectes ja que, en ampliar-ne 
la durada, es distancia el moment de la presentació de les sol·licituds de la 
celebració dels comicis locals. 
 


