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El Govern analitza les principals mesures i actuacions del 
primer any de legislatura 
 

• Durant aquest mesos s’han començat a executar els compromisos 
recollits en el Pla de Govern 

 
• Aquest primer període s’ha caracteritzat pel desplegament de l’Estatut  

 
• El nou sistema de finançament serà un dels principals objectius per a 

l’any 2008 en relació amb el desplegament de l’Estatut 
 
El Govern ha fet balanç de l’acció duta a terme durant el primer any de mandat, 
caracteritzada per la normalitat institucional i democràtica que ha permès una acció 
intensa, tant per part del propi Govern, com del Parlament de Catalunya. 
 
Durant aquests mesos, el Govern ha començat a executar i fer realitat els 
compromisos recollits en el Pla de Govern 2007-2010, un programa de Govern 
basat en tres grans eixos entorn dels quals es pretén vertebrar el país: les 
persones i el seu benestar; les administracions públiques i el seu Govern; i l'impuls 
econòmic i el desenvolupament equilibrat del territori.  
 
A banda d'aquests tres eixos, el Govern ha posat en pràctica una nova  
metodologia per a les grans polítiques de país basada en acords amplis entre 
Govern, partits i agents socials i econòmics, en forma de pactes o grans acords de 
país. El Pacte Nacional per l’Habitatge o el Pacte per les Infraestructures en són 
dos exemples clars.  
 
També s'ha iniciat, de manera efectiva, el desplegament de l'Estatut. El sistema de 
finançament que preveu serà un dels principals objectius per a l’any 2008, i serà 
clau per a fer possible un programa social més ambiciós i per avançar en 
l’autogovern. Aquest programa social, a banda d’enfortir l’estat del benestar, 
permetrà desenvolupar els capitals humans i tecnològic per continuar generant 
riquesa i seguir actuant com a motor econòmic d’Espanya i, al  mateix temps, 
esdevenir un motor europeu. 
 
Pel que fa a la relació amb l’Administració Central de l’Estat, l’any vinent es preveu 
avançar de manera substancial en el Traspàs del Servei de Rodalies, i en la 
definició d’un nou model de gestió de l’Aeroport de Barcelona. 
 
El primer any de Govern s’ha caracteritzat per la cohesió interna entre les tres 
forces polítiques que el formen i per l’establiment d’un nou sistema de finançament, 
previst en l’Estatut, que permetrà que Catalunya continuï sent el motor d’Espanya i 
un dels motors d’Europa. 
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Principals actuacions  
 
 

PRESIDÈNCIA 

 

� Entrada en funcionament del ‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’ 
(‘DOGC’) electrònic i aprovació de la Llei del ‘DOGC’  

L’adéu al ja vell DOGC en paper està permetent donar pas a l’aprofitament 
exhaustiu de la tecnologia per tal que els ciutadans tinguin accés més ràpid i 
directe a la informació del seu interès. 

 

� Mesures per simplificar els tràmits administratius i la normativa que afecta 
les empreses a Catalunya 

Sota l’impuls del President de la Generalitat es vertebra aquest programa que 
inclou 43 mesures de tots els departaments implicats en fer que, de debò, les 
empreses trobin un camí més ràpid cap a l’obtenció del que els cal per poder 
dur a terme el seu projecte de negoci. La coordinació des de la Presidència és 
mirall de la importància política que s’atorga a poder mostrar durant la 
legislatura avenços reals en aquesta matèria. 

 

VICEPRESIDÈNCIA 

 

� Aprovació del Pla director de cooperació al desenvolupament 2007-2010 

El Govern atorga a la cooperació la dimensió que de ben segur els ciutadans 
creuen que un país com Catalunya li ha d’atorgar. Així, el Pla disposa d’un 
pressupost total de 380,4 M€, una xifra que representa un increment del 128% 
dels recursos destinats a la cooperació per al desenvolupament respecte del 
2006, darrer any del cicle de planificació anterior. La inversió es fa de manera 
creixent al llarg dels quatre anys de vigència del Pla, de manera que el 2010 es 
preveu que els recursos destinats pel Govern de la Generalitat a la cooperació 
arribaran al 0,66% dels tributs propis i al 0,059% del PIB de Catalunya.  

 

� Fira de Frankfurt 

La presència de la cultura catalana com a convidada d’honor a la Fira del Llibre 
de Frankfurt ha estat un repte de primer nivell, que, segons el parer general, 
s’ha superat, alhora que ha impactat positivament en el sector del llibre i ha 
suposat un salt real endavant de prestigi i coneixement per a la literatura en 
català.  
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� Aprovació de l’Avantprojecte de centres de culte o de reunió amb fins 
religiosos. 

Un projecte de llei per a una societat complexa com la catalana. Un text on 
prima el respecte dels drets individuals alhora que es defineixen les obligacions 
en matèria de seguretat d’aquests equipaments.  

 

� Més i millors equipaments esportius 

Millorar i equilibrar els equipaments esportius de Catalunya és una tasca de 
llarg abast, però fonamental per poder aplicar polítiques de foment de l’esport 
entre la gent jove, o lligades a la millora de la salut pública. El nivell inversor 
segueix a bon ritme: l’any 2007 s’han finalitzat o estan en execució fins a 171 
equipaments, per un import proper a 42 M€. 

 

 

INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ 

 

� Més bombers, i més ben equipats 

El nombre de bombers ha augmentat, com es veu en el gràfic. Les inversions 
en parcs, material mòbil i equipament són importants: s’estan invertint 53 
milions de € en la construcció i la renovació de diverses infraestructures, en el 
que suposa el major esforç pressupostari en quinze anys. 
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� Penúltima etapa coberta del desplegament 

El repte de desplegar la Policia de la Generalitat per tot el territori de Catalunya 
ha superat una etapa més amb l’entrada en funcionament aquest novembre de 
les noves comissaries a 4 comarques, completant així la Regió Policial 
Metropolitana Sud. Només menys del deu per cent de catalans hauran 
d’esperar onze mesos més per tenir al seu abast l’exigent estàndard de servei 
policial que el Govern treballa per oferir a tots els ciutadans. Amb més mossos, 
13.018 hores d’ara, i 1.371 aspirants formant-se a les aules de l’Institut de 
Seguretat, amb 91 comissaries, i amb el material mòbil suficient per poder 
desplaçar-se amb celeritat.  

El desplegament té una vessant indispensable de cooperació amb les policies 
locals, que s’expressa en els 35 convenis signats amb ajuntaments d’aquestes 
4 comarques. 

 

� Cada cop millor en seguretat viària 

El nombre de víctimes segueix disminuint, tot i que cada cop més lentament 
perquè gran part del canvi ja s’ha produït i ara les bosses d’indisciplina viària 
són cada cop més resistents. Tanmateix, la tasca a nivell local amb els 
ajuntaments, i el manteniment del control a la velocitat excessiva són factors en 
els quals el Govern ha incidit enguany. 
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� Una tasca continuada i professional per la seguretat dels ciutadans 

Els ciutadans reclamen eficàcia en l’acció policial. La Policia de la Generalitat té 
com a resposta a aquesta demanda l’estratègia de la proximitat. El Govern ha 
continuat aquesta tasca de millora permanent, que es tradueix en unes xifres de 
principals accions delictives que de genera a agost 2007 ha millorat respecte de 
l’any anterior. 
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� El desplegament estatutari ha començat amb primers resultats concrets 

El desplegament d’un estatut ambiciós com el de Catalunya no és tasca senzilla 
ni ràpida. L’important és no aturar-se, obtenir amb regularitat resultats. I així ha 
succeït en aquest primer any de legislatura, que el Govern valora positivament. 

Han estat per exemple fins a 15 lleis aprovades ja en el parlament o amb 
projecte presentat pel Govern, d’entre aquelles que cita expressament l’Estatut. 

S’han assolit 5 traspassos, i altres 9 del total de 40 identificats es troben en fase 
de negociació. 

Però també s’ha avançat en altres aspectes com les relacions amb Europa, 
l’inici d’adaptació de l’Administració de la Generalitat a les noves competències 
que li han de ser transferides o altres modificacions en la interlocució diària amb 
l’AGE. 
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� Els projectes de llei del Memorial Democràtic i de l’Institut Català 
Internacional per la Pau 

Dos projectes de llei per crear dues institucions que reflecteixin el sentir dels 
catalans en aspectes com la lluita per la democràcia o el treball per la pau. Dos 
espais que hauran de ser referents de prestigi per llur tasca seriosa i 
continuada. 

 

 

ECONOMIA I FINANCES 

 

� Acord sobre la metodologia per aplicar la Disposició Addicional 3a de 
l’Estatut en matèria d’inversions de l’Estat a Catalunya 

El departament d’Economia i Finances i el Ministeri d’Economia han acordat 
una metodologia per aplicar la Disposició Addicional 3a de l’Estatut. La 
metodologia acordada amplia la base de càlcul inicial a totes les actuacions de 
caràcter econòmic (infraestructures; comerç turisme i pimes;  indústria i energia; 
R+D+i, entre d’altres). Això inclou un 90% de les inversions reals i un 90% de 
les transferències de capital.  

El canvi en la base de càlcul ha comportat un augment de la quantia. Així, la 
inversió de l’Estat a efectes de la Disposició Addicional 3a passarà el 2007 de 
3.195 milions d’euros a 4.021,6. La diferència es compensarà durant els dos 
propers exercicis. El 2008, la inversió de l’administració estatal assolirà els 
4.365 milions d’euros. L’acord assolit també incorpora diverses clàusules de 
garantia.  
 
L’Acord permetrà que Catalunya rebi al voltant de 30.000 M€ d’inversions al 
període 2007-2013. 
 

� Aprovació de la Llei de l’Agència Tributària de Catalunya 

El Parlament va aprovar amb un ampli consens la Llei de creació de l’Agència 
Tributària de Catalunya (ATC) elaborada pel departament d’Economia i 
Finances. Es tracta del primer projecte legislatiu de desplegament de l’Estatut. 
L’Agència s’encarregarà de gestionar, recaptar, liquidar i inspeccionar els tributs 
propis i els tributs estatals cedits totalment.  

 

� Culminació del Pla de sanejament 

El Pla de sanejament aprovat el 2004 preveia absorbir, el 2008, els 1.264 
milions de dèficit detectats a 31 de desembre del 2003. La liquidació dels 
comptes del 2006 va situar el dèficit de l’administració catalana en 492 milions 
d’euros, un 29,7% menys que l’any anterior. Per al 2007, el Govern estima que 
aquest resultat negatiu se situï en 254,5 milions d’euros i els Pressupostos per 
al 2008 preveuen assolir l’equilibri financer, sense l’aplicació de la golden rule. 
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Per al proper exercici, el govern ha decidit fer ús de la possibilitat que ofereix la 
Llei d’estabilitat pressupostària i genera 518,2 milions d’euros de dèficit per 
finançar inversions productives.   

 

� Aprovació del projecte de llei de garantia del subministrament elèctric 

L’apagada del 23 de juliol va posar de manifest la necessitat d’adoptar 
mesures per incrementar la garantia i la qualitat del subministrament elèctric. 
Per això, i aprofitant un major àmbit competencial reconegut en la Llei estatal 
17/2007, el departament d’Economia i Finances ha elaborat un projecte de llei 
per incrementar les garanties dels usuaris i consumidors en relació al servei 
elèctric, degut al seu caràcter essencial. D’aquesta manera, es millorarà la 
infraestructura i les seves prestacions, i es tutelarà amb major intensitat les 
inversions i actuacions de les operadores del sector. 

 

 

GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

 

� Més recursos pels governs locals 

Conscients de la importància de dotar de recursos suficients als govern locals, 
s’han han incrementat els recursos dels PUOSC, principal font de finançament 
per les inversions, en un  43%, situant-se en 610.000.000 d’euros pel període 
del 2008-2012. El Fons de Cooperació Local que pel 2007 ha estat de 
94.668.156 euros.  

Finalment, cal tenir en compte les convocatòries d’ajuts i subvencions que els 
diversos Departaments del Govern realitzen. Durant aquest primer any, s’han 
obert 55 convocatòries adreçades als governs locals per un import total de 
184.729.588€. 

 

� Inici de la xarxa d’equipaments cívics i del Consell Català d’Equipaments 
(XECCAT) 

En aquesta xarxa es plasma la voluntat d’establir un model únic de qualitat i 
cooperació entre els diversos equipaments que existeixen en el territori, 
independentment de quina sigui la seva titularitat. La Generalitat té 152 
equipaments en el territori. 

 

� Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) 

Són una estratègia de lluita contra les desigualtats a nivell de barri i/o comunitat 
realitzades per les pròpies entitats i agents del barri. L’objectiu fonamental és la 
integració social i laboral de les persones que hi viuen. Al llarg d’aquest any 
2007, s’han realitzat 71 PDC i s’ha intervingut a 20 comarques i a 32 municipis. 
En el moment actual estem al voltant d’uns 500 projectes realitzats.  



 

 9 

� Projecte de llei de l’Oficina Antifrau 

El projecte de llei aprovat pel Govern i hores d’ara en tràmit parlamentari, 
configura una entitat independent del Govern, associada al Parlament, i amb 
capacitat per detectar les eventuals accions de funcionaris o directius públics 
que contravinguin. 

 

� S’incrementa remarcablement la cobertura de la Banda Ampla Rural   

Hi ha moltes queixes al territori per la manca d’accés de qualitat a Internet. El 
projecte BAR persegueix dotar d’accés a Internet via ràdio aquells municipis o 
polígons industrials rurals que no tenen encara accés a ADSL. Es tracta d’un 
projecte innovador que després de ser tecnològicament estable ha pogut ser 
implantat a ritmes més accelerats aquest 2007, com es pot veure al quadre. 
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POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 
 

� Millores en la xarxa de metro i ferrocarril 

La inversió en transport públic és prioritària pel Govern, ja que aquest és un 
dels pilars de les polítiques socials: una bona xarxa de transport públic 
incrementa les oportunitats dels grups socials més vulnerables. En aquest 
sentit, al llarg d’aquest primer any s’ha avançat clarament, prova d’això és la 
finalització del conjunt d’obres a la línia d’FGC del Baix Llobregat, que permetrà 
que els trens passin a una freqüència d’entre 6 i 8 minuts, una vegada es torni a 
restablir el servei ferroviari en aquest tram. Una altra actuació que apropa el 
metro a altres poblacions és l’ampliació de les línies d’FGC a Terrassa i a 
Sabadell, que millorarà sensiblement les comunicacions internes de les capitals 
del Vallès Occidental. Finalment una altra millora que cal destacar és l’ampliació 
del servei de metro a les nits dels dissabtes i les vigílies de festius al llarg de tot 
l’any. 
 

� Construcció del primer aeroport de la Generalitat 

Gràcies a l’Estatut d’Autonomia, la política de desenvolupament dels aeroports 
catalans dependrà de l’enfocament que li vulgui donar la Generalitat de 
Catalunya. És per això que el Govern de la Generalitat, en previsió del traspàs 
de competències, i amb el coneixement clar de la incidència sobre el territori 
que representen els aeroports, ja s’han iniciat les obres de l’Aeroport de Lleida, 
amb una inversió de 56,4 M€, i que es preveu que estiguin enllestides a la 
tardor del 2008. 

 

� Nova planificació portuària 

El Govern ha aprovat el Pla de Ports de Catalunya, amb una inversió general de 
3.000 M€ pel període 2007-2015, que suposarà un nou pas endavant per 
millorar l’ordenació del litoral català, promovent un ús portuari eficient, 
sostenible i racional. El Pla fixa les bases per aconseguir un reequilibri territorial, 
dinamitzant l’economia i preservant alhora la riquesa natural de la costa 
catalana. D’aquesta manera, el Pla prioritzarà l’ampliació dels ports ja existents i 
l’optimització de l’espai disponible per tal d’augmentar l’oferta d’amarratges, que 
en el cas de la nàutica esportiva suposarà la creació de prop de 6.000 places 
noves.  
 

� La planificació territorial com a instrument d’anticipació 

En el transcurs d’aquest 2007 el Govern dóna la l’aprovació definitiva al Pla 
territorial de Ponent. Aquest pla entén les Terres de Lleida, com un  pol de 
noves activitats econòmiques i de desenvolupament estratègic del país, tot 
preservant-ne els valors ambientals, ordenant el creixement urbanístic i traçant 
les reserves per a les noves infraestructures. S’aprova, així mateix, inicialment, 
el Pla Territorial de les Comarques Centrals i s’exposa públicament 
l’Avantprojecte del Pla Territorial del Camp de Tarragona.  
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� Catalunya un referent per Europa en millora de barris 

La Llei de Barris s’ha convertit en un referent a tot Europa, no només pels 
recursos invertits sinó en l’encert i la voluntat d’establir una aliança entre la 
Generalitat, els governs locals i el teixit social. Permet aconseguir que barris i 
viles gaudeixin de les condicions mínimes per garantir la convivència i la 
solidaritat entre la població que hi resideix, tot integrant-se en les dinàmiques 
comunes a tot el territori del mercat immobiliari, localització comercial i atractiu 
social. La quarta convocatòria, realitzada aquest any, permetrà que hi hagi 70 
barris amb una inversió compromesa de 800 M€ i amb més de 750.000 
beneficiaris directes. 

 

� Primer Decret-Llei del Govern per a la primera prioritat de la societat: 
l’habitatge 

Aquest Decret-llei és el primer aprovat pel Govern de Catalunya en exercici de 
la nova competència que atorga l’Estatut. El Decret-llei respon, entre d’altres, a 
la necessitat, i urgència, d’establir les equivalències entre les noves 
terminologies de la nova llei estatal del sòl i el règim de sòl vigent a Catalunya.. 
Però el què és més important, aquest Decret-llei permetrà donar resposta al 
mandat d’obtenció de sòl per a habitatge assequible que es desprèn del Pacte 
Nacional per l’Habitatge, gràcies a la creació de les Àrees Estratègiques 
Residencials, que tindran una personalitat jurídica pròpia i tindran prioritat en la 
tramitació urbanística, per tal de garantir la construcció presta d’habitatge social. 

 

 

JUSTÍCIA 

 

� Renovació d’edificis judicials 

Dins el pla d’inversions en edificis judicials 2004-2010, s’han finalitzat les obres 
dels  nous edificis judicials de: El Prat de Llobregat, Cornellà, Sant Boi, 
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada i Olot amb un cost 
aproximat  de 44 milions d’euros i més de 36.000 metres quadrats nous. Així 
mateix, s’ha acabat les reformes i/o ampliacions dels edificis judicials de Ripoll, 
Falset, Reus i Sabadell i la rehabilitació de les façanes dels edificis dels jutjats 
de Barcelona a Via Laietana, per valor de més de 12 milions d’euros. 

 

� Augment de la planta judicial amb la creació de nous òrgans judicials  

Durant l’any 2007 s’han creat a Catalunya 20 nous òrgans judicials. En concret, 
s’han creat i posat en funcionament 2 jutjats de violència sobre la dona i 
entraran en funcionament a finals d’any 5 jutjats de primera instància i 
instrucció, 4 jutjats contenciosos administratius, 2 jutjats de primera instància i 1 
secció de l’Audiència Provincial de Barcelona. La planta  total a Catalunya és de 
558 òrgans judicials.  La implantació d’aquests nous òrgans judicials comporta 
la creació de 22 noves places de jutges/magistrats i una ampliació de plantilla 
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de 161 efectius amb personal no judicial entre gestors processals i 
administratius, tramitadors i  auxili judicial. 

 

�  Desplegament del Pla d’equipaments penitenciaris 

Amb la posada en marxa, l’1 de juny, del nou CP Brians 2, amb 1.500 places, 
que ha permès reduir el dèficit de places als centres penitenciaris en un 60% i 
alleugerir el problema de massificació d’alguns equipaments, en especial del CP 
d’Homes de Barcelona. Aquest és el primer dels dotze nous equipaments (8 de 
caràcter penitenciari i 4 de règim obert) que entraran en funcionament els 
propers anys i permetran tancar 6 centres obsolets i crear 6.500 noves places. 
Durant  2007 s’ha dut a terme les obres principals dels dos centres que obriran 
l’any que ve: CP Lledoners i CP Joves de Quatre Camins.  
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� Nou impuls de l’execució penal en la comunitat, que representa gairebé el 
50% de les mesures penals imposades pels jutges i tribunals de tot Catalunya: 

 

� Creixement del treball penitenciari com a eina bàsica de reinserció social 
De gener a agost de 2007, el CIRE ha ocupat una mitja de 2075 persones 
internes a centres penitenciaris i educatius, en una mitja de 2599 jornades de 
treball. Des del 2003, l’increment del nombre de persones ocupades ha estat 
del 77,35% i el de jornades de treball, del 85,51%.  

 

� Tramitació al Parlament del llibre III i IV del Codi Civil de Catalunya  

En la tasca de completar el Codi Civil de Catalunya, el Govern ha aprovat i 
enviat al Parlament els llibres III i IV del Codi Civil.  El llibre III, sobre persones 
jurídiques refon, sistematitza i harmonitza la legislació catalana d’associacions i 
de fundacions. El Llibre IV, sobre successions, inclou la regulació de les 
matèries contingudes en el Codi de Successions per causa de mort i en les 
altres lleis especials d’aquest àmbit.  
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EDUCACIÓ 

 

� Desplegament del Pacte Nacional per l’Educació 

El compromís adquirit amb la comunitat educativa ha estat el principal full de 
ruta del Govern enguany. Així, s’han presentat les bases per a la futura Llei 
Catalana per a l’Educació, per tal que comenci a realitzar-se el gran debat social 
que requereix l’elaboració d’una norma que es vol ambiciosa i transformadora. 
Igualment, s’ha seguit implantant la sisena hora, com a projecte estrella de 
l’equivalència entre ensenyament públic i concertat. 

 

� Més cohesió social 

L’escola és una de les claus per a la igualtat d’oportunitats real de les persones. 
El Govern ha augmentat significativament aquells programes que permetin a 
moltes famílies no haver de tenir despeses econòmiques lligades a l’educació 
dels seus fills. Així la següent taula recull tots els programes endegats en 
aquesta línia, amb un increment de 65% respecte el 2006.  
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� Més alumnes, més centres, més mestres i professors 

L’increment de l’alumnat, alhora que la voluntat de continuar amb el procés de 
dignificació del parc escolar, i la qualitat de l’ensenyament, més la progressiva 
implantació de la sisena hora, tot són elements que plantegen el repte de fer 
créixer el sistema educatiu en nombre de centres i de docents. Aquest curs hi 
ha 31.000 nois i noies més que el curs anterior al sistema educatiu. Per això, el 
Govern ha acabat o està executant 122 centres nous o grans ampliacions, un 
punt al qual ha dedicat 325.179.000€. Per això també s’ha incrementat les 
places docents i s’ha convocat les oposicions amb major oferta de places en 
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molts anys (6.856). L’acollida de l’alumnat nouvingut s’ha seguit treballant sobre 
la base de les aules d’acollida, que ja són 1155. 

 

� Cap al trilingüisme  

En primer lloc el departament s’ha preocupat de l’estat de l’aprenentatge del 
català, re-impulsant la immersió lingüística. Per tal d’actualitzar la metodologia 
d’immersió i adaptar-la al nou context sociodemogràfic, es va iniciar el mes de 
setembre passat un pla, que tindrà una durada de sis anys, per formar uns 3.000 
mestres de 500 escoles de Catalunya.  

Però per garantir així mateix la competència comunicativa en una tercera 
llengua, el Departament d’Educació, en el marc del Pla d’impuls a les llengües, 
està formant 6.850 docents en llengua estrangera. A més, 486 centres aplicaran 
aquest Pla, la qual cosa significa que, entre altres actuacions, avançaran 
l’aprenentatge de l’idioma als infants de tres anys i faran algunes hores 
d’assignatures no lingüístiques en anglès o en una altra llengua estrangera.  

 

� La Formació Professional i la transició escola-treball 

El Departament està treballant a formular un model de Formació Professional 
adaptable, flexible i obert a les necessitats socials i als teixits econòmic i 
territorial. En aquesta línia, s’ha fixat com a objectius incrementar el nombre de 
nois i noies que es decanten per estudiar Formació Professional, disminuir les 
taxes d’abandonament dels que cursen aquests estudis, flexibilitzar i incrementar 
l’oferta de cicles formatius, i integrar els tres subsistemes de Formació 
Professional: la inicial, la continuada i l’ocupacional. Enguany hi ha hagut només 
un increment de 2,6% dels estudiants, però s’han ofertat 114 nous cicles 
formatius i s’han formulat objectius amb ambiciosos en el marc del II Pla General 
de la FP, dotat amb 108M€ en 4 anys, i amb el Pla FP.CAT que haurà de posar 
en marxa una xarxa més potent de centres d’excel·lència, basant-se en els 
actuals centres integrats. 

 

� Construint llars d’infants amb els ajuntaments 

Fruit de l’anterior mandat, hi ha el compromís de crear 30.000 noves places 
d’educació infantil en l’etapa de 0-3 anys, en col·laboració amb els ajuntaments. 
Els ajuntaments han demostrat un alt nivell d’implicació en aquest compromís i a 
data d’avui són molts els ajuntaments, 412, que han fet possible arribar a les 
29.450 places compromeses. D’aquestes places, 12.338 ja s’han creat. 
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CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

� Promoció de la cultura i la seva indústria cultural  

La promoció és un dels pilars bàsics per aconseguir una major presència al 
mercat i un major consum dels nostres productes culturals. S’ha consolidat la 
marca Catalan Ars, s’ha participat en 76 fires internacionals i 17 fires nacionals. 

 

� Projecte de Llei del Consell de la Cultura i de les Arts 

El desembre de 2006 el govern va aprovar l’Avantprojecte de Llei que 
actualment està en tràmit al Parlament. Amb aquesta nova Llei es donarà pas a 
un nou model de gestió cultural amb més participació per part dels creadors. 

 

� Millora de la xarxa d’equipaments culturals  

S’han fet diverses actuacions com incrementar la dotació dels equipaments 
nacionals de referència, treballar en l’anella cultural que permetrà interconnectar 
diferents equipaments, posar el marxa el Centre d’Arts Escèniques de Salt, 
primera pedra de la nova seu de la Filmoteca,  constitució de la del Consorci del 
Mercat de les Flors,...  

 

� Més biblioteques públiques, i la Biblioteca de Catalunya a Google 

A més de crear 5 noves biblioteques físiques, s’ha arribat a un acord entre 
Google i cinc biblioteques catalanes per digitalitzar milers de llibres de domini 
públic (no subjectes a dret d’autor) i posar-los a disposició dels usuaris. 

 

� Potenciar el patrimoni cultural i la memòria històrica 

Les actuacions més destacades en restauració del patrimoni han estat: 
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� Aprovació de la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals  

Amb l’aprovació d’aquesta Llei es pretén garantir uns mitjans públics més 
desgovernamentalitzats, més professionals, viables econòmicament i més 
independents, a la vegada que es pretén rellançar Televisió de Catalunya i 
Catalunya Ràdio i millorar la seva missió de servei públic.  

 

� Assumpció del deute de la CCMA per part del Govern 

El Govern ha acordat assumir el total del deute de la CCMA, que es situa en 
1.046,7M€. Aquesta decisió, ja acordada en el marc del contracte-programa 
2006-2009, ha consolidat i afermat el nou escenari de relació entre el Govern i 
l’ens que gestiona els mitjans de comunicació públics. 

 

 

SALUT 

 

� Ampliació del Programa de diagnòstic ràpid del càncer 

S’ha ampliat el Programa de diagnòstic ràpid del càncer als de bufeta i pròstata, 
amb l’objectiu d’adequar la recomanació del Pla Director d’Oncologia que diu 
que entre la sospita fonamentada i l’inici del tractament no transcorrin més de 
30 dies.Fins a l’ampliació del Programa s’havien implantat circuits ràpids per als 
càncers de colorrectal, pulmó i mama. 

 

� Creació d’una unitat d’investigació en Teràpia Molecular del Càncer 

La creació d’aquesta unitat d’investigació, la qual es dedicarà a elaborar estudis 
amb nous fàrmacs i dianes terapèutiques que puguin millorar l’eficàcia dels 
tractaments farmacològics contra el càncer i reduir la seva toxicitat (7 M€).  

 

� Decret sobre una segona opinió mèdica 

S’ha aprovat aquest decret amb l’objectiu de garantir a les persones que tenen 
dret a l’assistència sanitària pública el fet d’obtenir una segona opinió mèdica, 
amb la finalitat de contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades 
circumstàncies d’especial gravetat. El Servei Català de la Salut garanteix que 
per cada especialitat existeixin almenys dos centres capacitats per emetre un 
informe facultatiu de segona opinió, i la persona malalta pot indicar la seva 
preferència; és el gerent de la Regió sanitària on tingui el domicili la persona 
malalta, qui resol la petició. 
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� Millora de les llistes d’espera 

Les persones en llista d’espera a data de 1 de juny ha disminuït en 4.670 casos, 
això representa una disminució del 8,05% respecte al juny 2006 (això significa 
una disminució de 13.715 persones en llista d’espera de juny del 2004 a juny 
2007). A banda de la reducció en les llistes d’espera cal destacar la disminució 
del temps de resolució a 3,89 mesos, això representa una disminució del 
10,16% respecte al juny 2006 (que era de 4,33 mesos). La millora en les llistes 
d’espera ha estat possible gràcies a l’ increment de l’activitat en 1.802 
intervencions (un augment del 2,24% respecte el mateix tall de l’any 2006). 
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� Llei de reforma de l’ICS 

El Parlament ha aprovat amb gran consens parlamentari la Llei de l’Institut 
Català de la Salut, fet que ha suposat una modernització d’aquesta institució 
pública, convertint-la en un instrument de referència de la política sanitària de la 
Generalitat (deixant de ser exclusivament un ens gestor de la Seguretat Social). 

 

� Contenció dels creixements de la despesa farmacèutica 

El Departament ha continuat fent us esforç per la millora de la gestió i la 
racionalització de la prestació farmacèutica. El creixement de la despesa 
farmacèutica del període gener-octubre 2007 es del 2,65%, aproximadament 
2,5 punts per sota de la mitjana del creixement d’Espanya. 
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AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL 

 

� El Programa de desenvolupament rural (PDR) 2007-2013  

El Govern va aprovar el 22 de maig de 2007 el nou Programa de 
desenvolupament rural per al període 2007-2013, que estarà dotat amb 1.016 
M€. La incorporació de nous membres ha reduït l’aportació de la UE a 
Catalunya del 40%. Per compensar-ho, la Generalitat ha passat a ser 
l’Administració que aporta més diners al PDR, de manera que supera la UE i el 
Govern central. L’Administració autonòmica incrementa en el 40% l’aportació i 
l’Estat ho fa en el 33%. 

D’aquesta manera, gràcies a les contribucions dels governs de Catalunya i de  
Madrid, el sector agroalimentari català disposarà de més recursos que durant el 
període 2000-2006. D’acord amb la distribució prevista dels 1.016 milions del 
PDR, el 56% es destinarà a l’increment de la competitivitat del sector agrari, 
mentre que el 27% permetrà millorar el medi ambient i l’entorn rural. El tercer 
paquet, el 12%, es destinarà a la qualitat de vida i a la diversificació. 

 

� El Contracte Global d’Explotació (CGE)  

El mes de juliol passat es va publicar l’Ordre que permet sol·licitar els ajuts del 
Pla pilot del Contracte Global d’Explotació. L’Ordre convoca els ajuts associats 
als compromisos generals del Pla pilot del CGE (comptabilitat, traçabilitat i 
assessorament) i els corresponents als compromisos particulars del Pla pilot 
convocats el 2007.  

 

� Projecte de llei de contractes de conreu  

L’objectiu de la Llei és preservar el sòl, donar estabilitat a l’arrendatari i millorar 
les explotacions, tot deixant clares les relacions contractuals. És previst que la 
Llei sigui aprovada pel ple del Parlament el mes de desembre d’enguany. 

 

� Regadius i camins 

El Pla de regadius pretén promoure l’ús sostenible de l’aigua a través de 
l’estalvi, ja que el regadiu és una font de beneficis per al conjunt de la societat 
catalana. El Pla preveu dues línies d’actuacions principals: modernitzar els recs 
tradicionals, com ara els canals d’Urgell, el de Pinyana, el canal d’Aragó i 
Catalunya o bé el Delta de l’Ebre, i implantar nous regadius eficients, com ara el 
Segarra-Garrigues, l’Algerri-Balaguer, el Segrià Sud i el Garrigues Sud. La 
inversió total prevista en el Pla de regadius arriba fins als 1.538 milions d’euros 
per al període 2007-2011. 

Cal destacar que al llarg d’aquest any s’han finalitzat el 90% de les obres del 
canal Algerri-Balaguer, que permetrà posar en regadiu 2.370 hectàrees als 
sectors de Castelló de Farfanya, Menàrguens i Torrelameu. Paral·lelament, 
també s’han posat en servei un total de 2.150 hectàrees en altres zones de 
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Catalunya. A través de la modernització de regadius ja existents s’ha millorat 
l’abastament d’11.143 hectàrees. 

Pel que fa als camins rurals, aquest any s’han licitat obres per un total de 30,6 
M€ i s’han destinat 12 M€ en ajuts a millorar camins rurals. Mitjançant aquestes 
inversions, s’han millorat les condicions de circulació en 980 quilòmetres, cosa 
que ha facilitat les comunicacions en aproximadament 150 termes municipals. 

 
 

TREBALL 

 

� Igualtat d’oportunitats en el treball 

Una de les noves polítiques que s’han consolidat enguany en l’àmbit del treball 
és l’atenció a totes les iniciatives tendents a disminuir la distància entre dones i 
homes en l’àmbit laboral. Des de la contractació d’agents per a la igualtat als 
ens locals, les subvencions per elaborar plans d’igualtat a les empreses, o 
campanyes públiques de sensibilització, a més d’altres línies més específiques, 
aquestes polítiques tindran una atenció creixent en el decurs de la legislatura. 

 

� Disminució dels accidents laborals 

L’any 2006 s’havia produït un alarmant creixement dels accidents laborals 
després d’uns anys de retrocés. Enguany, mitjançant un reforç comunicatiu i 
inspector, s’ha observat una nova disminució d’aquestes xifres, com ho reflexa 
el quadre. 
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� Programa ‘Forma’t’ 

Assolits uns nivells d’ocupació històricament alts i uns nivells d’atur 
històricament baixos, el Govern ha fixat el seu objectiu en la qualitat de 
l’ocupació, amb programes com el “Forma’t”,  que amb un pressupost de 26,3 
M€, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, ofereix ajuts per a la 
formació de treballadors en actiu de les empreses amb seu a Catalunya, per 
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facilitar-los l’aprenentatge d’idiomes, la formació en riscos laborals i l’ampliació 
d’estudis de l’àmbit universitari. 

 

� Impuls al Programa ‘Treball als barris’ 

El Pla de Barris no és només un pla de rehabilitació física. Aquesta legislatura 
podran beneficiar-se del projecte “Treball als barris” més de 4.000 persones i al 
voltant de 50 barris. El SOC destina 15 M€ als ajuntaments amb programes 
ocupacionals a mida per tal de donar resposta a les necessitats d’ocupació i 
desenvolupament d’aquells barris que tenen projectes seleccionats en el marc 
de la Llei de barris. 

 

� S’anuncia el projecte per a l’estabilització laboral dels joves 

Amb una dotació econòmica de 10 M€, el projecte s’iniciarà amb la concessió 
d’una subvenció de 2.000 € a la conversió de contractes temporals en indefinits 
(2.500 € en el cas de discapacitats i discapacitades). La mesura, que disposa 
del suport dels agents socials i econòmics, entrarà en vigor a principis del 2008 i 
inclourà l’obligació que la conversió del contracte temporal en indefinit comporti 
un període de formació específic per al lloc de treball.  

 

 

INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA 

 

� Aprovació del Pla d’inversions universitàries 2007-2013 

El Govern va aprovar aquest juliol el Pla d'Inversions Universitàries (PIU) per al 
període 2007-2013 que preveu destinar 635 milions al finançament de les 
universitats, xifra que suposa un 57,9% més que el període anterior. Aquest 
increment il·lustra l'esforç financer que el govern català fa en relació a les 
universitats i exemplifica fins a quin punt les considera una peça clau per al 
desenvolupament de la societat del coneixement i la millora de la competitivitat 
de l'economia. El Pla inclou totes les inversions en infraestructures i en 
equipaments relacionades amb l'activitat docent, així com els serveis generals.  
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� Signatura de Plans d’Internacionalització Sectorials 

Durant aquest primer any de mandat s’han signat els plans d’internacionalització 
del sector de l’electrònica i TIC, de l’automoció, del tèxtil i la confecció, de la 
salut, del medi ambient i del metall.  

Els plans tenen una dotació conjunta de 8,3 M€ per l’exercici 2007 i 
s’emmarquen a les mesures de l’Acord estratègic i desenvolupa una de les 
iniciatives previstes en el Pla per a la Internacionalització de l’Empresa Catalana 
2005-2008. 

 

� Nou Pla de la Moda 2007-2010 

El nou pla pivota sobre 5 eixos: la internacionalització, la vinculació de creativitat 
i indústria, el suport financer, l’organització d’un esdeveniment de moda a la 
ciutat de Barcelona (080) i el suport al talent. El Pla també aposta per vincular 
creativitat i indústria a través del projecte “Physic” de dissenyadors 
independents, que comptarà amb capital de la Generalitat, d’empreses del 
sector i de FITEX i les seves àrees d’activitat seran en l’àmbit del prototipatge, 
la fabricació i la comercialització. A més, contempla diverses mesures de donar 
suport al talent emergent: Incubadora Bressol al 22@ per a nous talents, Premi 
Catalunya de Dissenyadors Independents i el recolzament de moda FAD.  

Al mes de novembre s’ha creat l’Àrea de Projectes de Disseny de Moda al sí del 
Departament per implementar i desenvolupar el Pla els propers anys.   

 

� Inauguració de noves infraestructures de recerca i centres tecnològics  

Inauguració del Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Es tracta d’un projecte 
ambiciós amb una inversió de 50 milions d’euros que es materialitza en uns 
terrenys de 73.000 m2 a la zona de la Creueta, contigua al campus Montilivi. Hi 
ha 6 edificis amb una superfície total de 35.000 metres quadrats.   

Inauguració del Parc de Recerca de la UAB. Aquest organisme agruparà els 
instituts i centres de recerca, vivers d’empreses, unitats d’R+D empresarials i 
serveis de transferència tecnològica fins ara presents a la UAB. L’organisme 
s’ha creat per potenciar la transferència de coneixements i la valorització de la 
recerca, i enfortir les relacions Universitat-empresa. . 

Inauguració del Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA) 
a Monells. El CENTA disposarà a més d’una altra seu al Parc Tecnològic de la 
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Universitat de Girona (UdG) amb uns 1.000 m2 de superfície i on es portaran a 
terme treballs sobre tecnologies precompetitives que, una vegada entrin en fase 
competitiva, es traslladaran al centre de Monells. El cost global del projecte serà 
d’11 milions d’euros. 

 

 

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 

� Universalització dels Serveis Socials 

El 18 d’octubre el Parlament va aprovar per unanimitat la Llei de Serveis 
Socials. Aquesta llei entrarà en vigor el proper 1 de gener i per això el 
Departament ja està preparant la cartera de serveis socials.  

A finals de gener d’enguany, amb la constitució del Consejo Territorial, va 
començar el desplegament de la Llei de Promoció de la Autonomia Personal i 
Atenció a les Persones en situació de Dependència. Durant aquests mesos, a 
més de desenvolupar tots els aspectes normatius i tecnològics del sistema, s’ha 
començat a valorar a les persones que així ho han sol·licitat, i a les que tenen 
un grau III de dependència se les començarà a prestar els serveis o donar les 
prestacions que estableixi el seu Programa Individualitzat d’Atenció. 

 

� Desplegament de la Llei de Prestacions Socials de caràcter econòmic 

La Llei de Prestacions Socials de caràcter econòmic té com a objectiu que cap 
persona resident a Catalunya tingui una renda inferior a l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC) que per aquest any 2007 ha estat fixat en 7.948 
€/any. El desplegament de la llei es farà progressivament fins al 2010 i es 
previst que puguin beneficiar-se unes 200.000 persones. 

 

� Aplicació del Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i 
altres maltractaments greus a menors  

Les mesures que s’han engegat per tal de donar una resposta àgil i eficient en 
els processos de prevenció, detecció i atenció dels casos de maltractament 
infantil són: creació d’equips de valoració dels maltractaments infantils (EVAMI); 
creació registre unificat de maltractaments infantils (RUMI); posada en marxa de 
la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI). La Unitat 
disposarà del telèfon INFÀNCIA RESPON, que dóna cobertura les 24 hores i 
tots els dies de l’any. 
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� Aprovació del Projecte de Llei dels drets de les dones per a l’eradicació de 
la violència masclista i finalització del Protocol Marc i Circuit Nacional per 
a l’atenció a les dones en situació de violència  

El nou text legal és el primer que s’elabora a Catalunya per regular les 
actuacions contra la violència masclista. En el Projecte de Llei queda regulada 
la Xarxa d'atenció a les dones en situacions de violència masclista, tot definint 
cada servei, les funcions a desenvolupar, quina administració en té la 
competència i quines han de ser les beneficiàries. 

Pel que fa a la finalització del Protocol Marc i Circuit Nacional per a l’atenció a 
les dones en situació de violència, el Protocol és l’eina per coordinar i impulsar 
les estratègies d’intervenció i la xarxa de serveis per a l’atenció de les dones 
que pateixen situacions de violència. És un protocol treballat i consensuat entre 
els diferents àmbits implicats: Govern, municipis, institucions i agents socials.  
 

� Prestacions per a infants a càrrec 

Els ajuts de caràcter universal destinats a les famílies amb infants a càrrec 
s’han incrementat un 4% en el darrer any respecte el 2006.  

 

� Consolidació del Programa Crèdits per a l’emancipació  

El Govern avala crèdits per valor de 27,6M€ a les persones joves davant les 
entitats financeres per obtenir millors condicions que les de mercat. El crèdits 
són per accedir a un habitatge, millorar la formació o crear la pròpia empresa.  

 

� Es posa en marxa el Pacte Nacional per a la immigració i s’avança en el 
procés d’elaboració de la Llei d’acollida de les persones immigrades i 
retornades a Catalunya  

Entenent la immigració com un fet estructural de la societat catalana, el Pacte 
Nacional per a la Immigració ha de permetre consensuar les polítiques 
públiques sobre immigració que es duran a terme a Catalunya en els propers 
anys. I és que definir el model públic d’accions per a la integració de la població 
immigrant porta implícita la definició del model de societat i, en definitiva, de 
país que volem. 

En segon lloc, l’objectiu de la Llei d’Acollida és promoure la igualtat 
d'oportunitats i garantir la cohesió social basada en la universalitat d’accés a un 
servei de primera acollida que fomenti l'autonomia social i personal de les 
persones estrangeres immigrades i de les retornades. 

 

� 67 milions al Pla de Ciutadania i Immigració 2007 

Es manté a bon ritme el desenvolupament del Pla de ciutadania i immigració 
2005-2008. Així, el Consell de Govern va aprovar en la reunió del passat dia 28 
d’agost les actuacions previstes en el Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008 
per a l'exercici de l'any 2007. La dotació pressupostaria d’enguany és de 
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167,6M€ i representa un increment de més de 22 milions d’€ respecte a la 
quantitat pressupostada per l’any 2006 (145,4M€). 

 
 
MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 

� Pacte Nacional per l’Habitatge  

El 8 d’octubre la Generalitat i un total de 34 signants entre ens locals, la majoria 
de grups parlamentaris, promotors i constructors i agents socials i 
organitzacions ciutadanes van signar el Pacte Nacional per l’Habitatge que té 
un horitzó de 10 anys. La despesa prevista pel PNH és de 8.221 M€ fins l’any 
2016, i gràcies a aquesta pacte la política d’habitatge de la Generalitat farà front 
a la greu dificultat present i futura de moltes llars per accedir, poder rehabilitar o 
poder pagar l’habitatge en què han de viure de manera habitual ara. Aquest és 
el primer acord global entre tots el sectors que tenen relació amb l’habitatge que 
s’assoleix a Espanya i suposa un canvi important i un repte a l’hora d’afrontar el 
problema de l’habitatge.  
 

� Lluita contra la sequera 

Per a pal·liar els efectes de la sequera es va aprovar el passat mes d’abril el 
Decret de sequera i des del passat estiu s’estan desenvolupant a tot el territori 
una sèrie d’actuacions, aprovades per via d’emergència, destinades a millorar 
els recursos disponibles i a intensificar el seu aprofitament. Es tracta de 24 
actuacions, que beneficiaran a més de 150 municipis amb una població total de 
4,7 milions d’habitants. Gran part d’aquestes actuacions, que han comptat amb 
un pressupost de 83 milions d’euros, ja estan executades o a punt d’entrar en 
servei i ja estan evidenciant la seva efectivitat en territoris de l’interior de 
Catalunya.  

 

� Una nova legislació que garanteix una millora gestió dels residus 

El Govern ha aprovat els projectes de llei de modificació de la Llei 6/1993 de 
residus i de modificació de la Llei 16/2003 de finançament de residus. Amb el 
projecte de llei de modificació de la Llei 6/1993 de residus, es fa un pas 
endavant en la recollida selectiva, ja que s’amplia la obligatorietat de la recollida 
selectiva a tots els municipis de Catalunya i s’incrementa l’àmbit d’actuació del 
Fons de Gestió de Residus. Respecte al projecte de llei de modificació de la Llei 
16/2003, en aquest cas es creen dos nous cànons, un de cara a la incineració 
de residus municipals i un altre de cara a l’abocament de residus de la 
construcció. A més, s’incrementa el cànon per abocament de residus 
municipals. Tal com es defineixen els cànons, es fa una clara aposta cap a la 
recollida selectiva de fracció orgànica i per la disposició dels residus en 
infraestructures que els gestionin de la forma més eficient possible. 
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� Lluita contra el canvi climàtic 

El Govern ha creat enguany l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, com a 
instrument per incorporar les polítiques de lluita contar el canvi climàtic. La 
Oficina ja ha iniciat la seva feina, organitzant la Convenció pel Canvi Climàtic 
que, amb la participació de tots els sectors socials i empresarials, preparà les 
propostes per elaborar el Pla d’acció per a la mitigació del canvi climàtic 2008-
2012. 
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Recull general de dades de gestió 
 
 
Normativa aprovada       
 
33 projectes de Llei i 1 Decret Llei       

70 decrets d'abast general       

26 decrets d'estructura i organització       

       
 
Obra de Govern       
 

COHESIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

       
7 obres pròpies finalitzades per valor de 4,9 M€      

36 obres pròpies en execució per valor de 71,8 M€     

248 obres subvencionades per a la construcció d'equipaments socials per valor de  

60,5 M€      

 

EDUCACIÓ 

 
122 nous centres escolars i grans ampliacions per valor de 325,2 M€  
  
789 ampliacions i reformes a centres escolars per valor de 61,4 M€  
    
33 llars d'infants acabades per valor de 8,8 M€ i 50 en execució per 20,2 M€ 
     
Ajuts per a la cohesió social per valor de 56,02 M€      
 
(Acollida matinal, Obertura nous centres, activitats extraescolars, alumnes 
necessitats especials, beques menjadors, desplaçaments, reutilització llibres text, 
infants 0-3 anys i centres concertats d'educació especial)    
  

SALUT 

 
18 centres d'atenció primària en execució per valor de 55,1 M€   
   
10 CAPs finalitzats per valor de 19,7 M€      
       
12 obres de millores i ampliacions iniciades a CAPs per un import de 28,6 M€ 
     
15 obres de reforma i millores finalitzades a CAPs per valor de 14,3 M€   
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2 hospitals finalitzats que han suposat una inversió de més de 108 M€  
(Són els Hospitals d'Igualada i Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de 
Gramanet)      
       
2 nous hospitals en construcció que suposaran una inversió de 140 M€   
       
19 obres de millores i ampliacions iniciades a hospitals per 216,44 M€  
    
34 obres de reforma i millores finalitzades a hospitals per valor de 68,84 M€  
 
5 centres sociosanitaris i centres de salut mental finalitzats per valor de 22,5 M€
      
4 centres sociosanitaris i centres de salut mental amb obres de reforma i ampliació 
per import de 9,8 M€      
 

CULTURA 

 
Subvencions a la difusió cultural per valor de 28,44 M€    
   
Subvencions a la producció cultural per valor de 21,86 M€    
   
Subvencions a la  creació cultural per valor de 1,25 M€    
   
Subvencions a patrimoni cultural per valor de 5,17 M€    
   
 

JUSTÍCIA 

 
20 nous òrgans judicials entrats en funcionament amb una inversió de 5,76 M€ 
     
7 nous edificis judicials acabats per valor de 44,67 M€    
(Cornellà, Igualada, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del 
Penedès, Vilanova i la Geltrú i Olot)      
       
7 nous edificis judicials iniciats per valor de 90,9 M€      
(La Bisbal, Terrassa, Granollers, El Vendrell, Manresa, Cerdanyola i Sta.Coloma de 
Gramenet)      
       
3 ampliacions i reformes d'edificis judicials per valor de 5,32 M€ (Ripoll, Reus i 
Falset)  
 
2 Centres Penitenciaris finalitzats per valor de 118,4 M€ 
  
2 Centres penitenciaris en execució per valor de 130,1M€    
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SEGURETAT 

 
12 noves comissaries dels Mossos d'Esquadra amb una inversió de 51,4 M€ (7 al 
Baix Llobregat, 2 Garraf i 2 a l'Alt Penedès i 1 al Baix Penedès)   
   
4 nous parcs de Bombers que suposen una inversió de 7,5 M€ (Amposta, la Pera, 
Mataró i Borges Blanques)      
5 obres de reformes i ampliacions a parcs de Bombers per valor de 5,3 M€ 
(Cervera, Tàrrega, Prat de Llobregat, Pineda de Mar i Escola de Bombers) 
     
7 obres en curs a parcs de bombers per valor de 13,3 M€    
  
 

ACCIIÓ RURAL 

 
Actuacions en millora de regadius per valor de 155,2 M€    
  
Actuacions en matèria de camins rurals per valor de 42 M€    
  
 

INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 

 
Obres en procés  en carreteres per valor de 957 M€      

Concessions d'autovies en procés per valor de 1.242 M€      

Obres en procés en transport terrestre per valor de 5.629 M€    

 Xarxa ferroviària 808 M€     

 Xarxa de metro 4.794 M€     

Obres en procés a l'aeroport d'Alguaire per valor de 56,6 M€   

   

ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

 
Inversió en sòl industrial per valor de 65,6 M€      

Inversió en sòl residencial per valor de 65,4 M€      

Inversió en sòl i nuclis antics per valor de 19,7 M€      

24 barris subvencionats amb 99 M€ en el marc del Programa de Barris   
 
    



 

 29 

HABITATGE 

 
9.094 habitatges en construcció o en definició de projecte per l'Incasòl   

1.763 habitatges sortejats o adjudicats per ADIGSA      

1.205 habitatges de protecció oficial lliurats per ADIGSA     

Obres de rehabilitació licitades, adjudicades o iniciades per un valor de 28,4 M€  

Ajuts al pagament del lloguer per valor de 27,3 M€      

Ajuts per a propietaris d'habitatges desocupats per valor de 1,5 M€   

Ajuts a la rehabilitació d'habitatges per valor de 39 M€     

 

MEDI AMBIENT 

 
Actuacions en tractament de residus per valor de 212,8 M€    
  
Actuacions en el cicle de l'aigua per valor de 676,2 M€    
  
Actuacions en medi natural per valor de 9,1 M€      
       


