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El Govern aprova la creació de l’Observatori Català del 
Civisme 
 

• L’objectiu de l’Observatori és fomentar el civisme per tal de 
millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones  

 
• L’organisme comptarà amb la participació d’entitats públiques i 

privades, així com d’experts en l’àmbit del civisme i la cohesió 
social 

 
• El nou organisme preveu la creació del Centre de Documentació 

del Civisme, un espai d’informació i consulta en temes de civisme 
que posarà l’èmfasi en la seva divulgació didàctica  

 
El Govern ha acordat la creació de l’Observatori Català del Civisme, un nou 
organisme que neix amb la missió de contribuir al foment del civisme i el seu 
respecte mitjançant la diagnosi, la proposta, l’estudi i la sensibilització de la 
societat catalana en aquesta matèria. L’Observatori, adscrit a la Secretaria 
d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions 
Públiques, compta amb un pressupost inicial de 109.600 euros. 
 
L’objectiu d’aquest nou òrgan assessor i consultiu en matèria de civisme a 
Catalunya, del qual avui s’ha aprovat el Decret de creació, és millorar la 
qualitat de vida i el benestar de les persones amb el foment del civisme, un 
element imprescindible per assolir aquest benestar social. El civisme és un 
comportament fonamentat tant en el compliment de les pautes establertes en 
la relació entre les persones, com en el profund respecte per a la llibertat 
individual i col·lectiva. 
 
L’Observatori Català del Civisme, promourà, entre d’altres mesures,  l’adopció 
de les mesures necessàries per aconseguir el màxim grau de divulgació i de 
reconeixement dels valors del civisme en la societat catalana i formular els 
criteris, els principis generals, les estratègies i les orientacions destinades al 
seu foment i a la definició de la política de civisme a Catalunya. 
 
Composició i funcions de l’Observatori 
 
El Decret de creació de l’organisme aprovat avui estableix l’objecte, la 
composició, les funcions, el funcionament i el règim intern i jurídic de  
l’Observatori Català del Civisme. De fet, l’Observatori es crea com a òrgan 
assessor i consultiu de l'Administració de la Generalitat en matèria de civisme 
a Catalunya, en el qual hi participaran entitats públiques i privades, així com 
experts en l’àmbit del civisme i la cohesió social. 
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L’Observatori, que presidirà el conseller del departament Governació i 
Administracions Públiques, tindrà una composició de 40 membres, entre 
representants dels departaments de la Generalitat (Governació, Acció Social, 
Educació, Justícia i Interior), del món local, sindical, dels col·legis 
professionals vinculats a la matèria (educació social, sociologia, psicologia, 
pedagogia, dret), del món veïnal i associatiu, de les fundacions d’obra social i 
entitats sense afany de lucre, dels consells nacionals de Catalunya (de 
l’Audiovisual, de Joventut, de la Gent Gran, de les Dones, del Voluntariat i 
Escolar de Catalunya) i persones expertes de reconegut prestigi. 
 
Les funcions de l’Observatori són: 
 

• Promoure l'adopció de les mesures necessàries per aconseguir el 
màxim grau de divulgació i de reconeixement dels valors del civisme en 
la societat catalana i formular els criteris i les orientacions destinades al 
seu foment  i a la definició de la política de civisme a Catalunya. 

• Assessorar als departaments de l'Administració de la Generalitat en 
matèria de civisme. 

• Establir mecanismes d’observació de l’evolució, promoció i implantació 
del civisme, així com la creació d’un sistema d’indicadors per a la seva 
avaluació. 

• Informar sobre l'adequació de l'ordenament jurídic a les necessitats del 
foment del civisme. 

• Realitzar i difondre estudis i informes i l’establiment de metodologies de 
treballs que tinguin incidència en polítiques de civisme. 

• Participar en les xarxes dels observatoris europeus del civisme. 
• Promoure la col·laboració científica i acadèmica en matèria de civisme. 
• Difusió de programes d’informació i formació sobre les polítiques de 

civisme. 
• Crear i gestionar un centre especialitzat de documentació, hemeroteca i 

biblioteca sobre la matèria del civisme. 
• Col·laborar en campanyes de sensibilització social respecte al civisme. 
• Elaborar una memòria anual sobre l’estat del civisme a Catalunya. 

 
 
El centre de documentació del civisme 
 
Una de les tasques importants que tindrà l’Observatori Català del Civisme és 
la creació del Centre de Documentació del Civisme, un espai d’informació i 
consulta de referència en temes de civisme en general i en especial en la 
planificació i gestió de la divulgació didàctica del civisme. Una de les principals 
funcions d’aquest centre serà donar suport a l’Observatori Català del Civisme 
en el desenvolupament de la seva activitat. A més, aquest centre estarà obert 
a tota la ciutadania. 
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El Govern crearà tres centres de Salut, un Centre 
d’Atenció Primària i en remodelarà dos més 
 

• Construirà nous centres de Salut a Tivissa, a Subirats i a La Palma 
d’Ebre, el CAP Sabadell Sud Campoamor, i remodelarà o ampliarà 
els de Taradell i Sabadell Merinals 

 
• El pressupost total de les actuacions és de 7,5 milions d’euros 
 
• També finançarà amb 12 milions d’euros el nou edifici de 

consultes externes de l’Hospital Municipal de Badalona 
 

El Govern ha donat llum verda a la construcció, ampliació i millora de diversos 
centres sanitaris. Concretament ha aprovat la construcció de nous Centres de 
Salut a Tivissa (Ribera d’Ebre), a Subirats (Alt Penedès) i a La Palma d’Ebre 
(Ribera d’Ebre) i del nou CAP Sabadell Sud Campoamor (Vallès Occidental). 
D’altra banda també ampliarà o remodelarà el CAP de Taradell (Osona) i el 
CAP Sabadell Merinals (Vallès Occidental). 
 
El pressupost previst per aquestes actuacions, que inclou el costos de 
projecte, obra i equipament dels centres és de 7.587.924 euros. Aquestes són 
les actuacions concretes: 
 
 
 
Construcció del Centre de Salut de Tivissa      
  

 

290.378 euros 

 
Remodelació del CAP de Taradell       

 

535.000 euros 

 
Construcció del CAP Sabadell Sud Campoamor 
  

 

3.216.846 euros 

 
Remodelació CAP Sabadell Merinals   
   

 

2.950.000 euros 

 
Construcció del Centre de Salut a la Palma d’Ebre 
      

 

240.681 euros 

 
Construcció del Consultori local de Subirats  
      

 

355.019 euros 
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Aquestes actuacions s’executaran d’acord amb les “Directrius per al disseny 
de centres d’atenció primària” i amb el “Programa d’equipament de centres 
d’atenció primària”, pel que fa als equipaments i als projectes i les obres. 
 
 
Nou edifici de consultes externes de l’Hospital Municipal de Badalona 
 
D’altra banda el Govern ha autoritzat al Departament de Salut i el CatSalut per 
establir un conveni de col·laboració amb l’empresa municipal Badalona 
Serveis Assistencials (BSA, SA) amb l’objecte d’aportar un finançament de 12 
milions d’euros per a la construcció d’un nou edifici de consultes externes de 
l’Hospital Municipal de Badalona. 
 
Aquesta actuació s’integra en el projecte d’ampliació dels equipaments i 
reordenació funcional dels serveis d’atenció especialitzada gestionats per 
BSA, SA a la ciutat de Badalona.  
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El Govern formarà el personal sanitari en la prevenció 
i la detecció precoç de la violència de gènere 
 

• La mesura forma part d’un protocol conjunt del Departament de 
Salut i el ministeri de Sanitat i Consum que donarà als 
professionals sanitaris les eines necessàries per a l'atenció a les 
dones víctimes de violència de gènere 

 
• El protocol es difondrà en tots els centres de salut, tant els públics 

com els privats, i comptarà amb un pressupost de 305.000 euros 
 
El Govern ha aprovat avui l’elaboració d’un Protocol destinat als professionals 
sanitaris per a la detecció precoç de la violència de gènere i l’atenció a les 
dones víctimes d’aquest tipus de violència. El document es difondrà en tot els 
centres i establiments del sistema de Salut català, tant els de titularitat pública 
com concertada o privada.  
 
El protocol donarà una orientació pràctica al personal sanitari perquè pugui 
oferir una atenció integral a les dones maltractades que acudeixen a qualsevol 
centre sanitari. Concretament, s’implementarà un pla de formació específic 
amb temes com a la salut de les dones i homes des de la perspectiva de 
gènere i la violència contra les dones. 
 
El text recull el compromís del Govern en la lluita contra la violència de 
gènere, reflectit en el marc del Pla d'acció de les polítiques de dones (2005-
2007). Aquest Pla aborda de forma integral l’actuació contra la violència 
envers les dones a través de quatre àmbits d'actuació: la prevenció, la 
detecció, l'atenció i la recuperació. 
 
L’elaboració del protocol es farà mitjançant un conveni entre el Departament 
de Salut i el ministeri de Sanitat i Consum. Segons l’acord, el pressupost per a 
la redacció i implementació del protocol és de 305.812 euros, un 70% dels 
quals els aportarà el ministeri. 
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El Govern aplica mesures per a la prevenció de la 
infecció del VIH als centres penitenciaris catalans 
 
 

• Les actuacions, que es realitzen per tercer any consecutiu, formen 
part d’un conveni entre els Departaments de Salut i Justícia i el 
ministeri de Sanitat i Consum 

 
• Les mesures de prevenció s’apliquen en una desena de centres 

penitenciaris catalans, i inclouen accions com els programes 
d’educació sanitària i de realització de pírcings i tatuatges 
higiènics 

 
 
El Govern continua aplicant les mesures necessàries per evitar la infecció per 
VIH als centres penitenciaris catalans. Concretament, avui ha autoritzat la 
signatura d’un conveni entre els Departaments de Salut i Justícia i el ministeri 
de Sanitat i Consum per posar en marxa programes de prevenció que evitin la 
propagació de l’epidèmia. Aquest és el tercer any consecutiu que ambdues 
institucions duen a terme el conveni.  
 
Cal recordar que la prevalença de la infecció pel VIH en els centres 
penitenciaris és de les més elevades, per la qual cosa s’han de potenciar les 
intervencions preventives en aquest entorn i facilitar la continuïtat de l’atenció 
amb els dispositius externs, prèvia a l’excarceració.  
 
Les mesures de prevenció que s’aplicaran en els centres penitenciaris 
inclouen programes d'educació sanitària i informació sobre el VIH/sida a 
interns, i la promoció de pràctiques sexuals més segures, tant en les relacions 
homosexuals com en les heterosexuals. També es facilitarà suport emocional i  
atenció psicològica als afectats pel VIH, així com activitats de millora de 
l'adhesió al tractament antirretroviral i de coordinació amb altres dispositius 
assistencials extrapenitenciaris. 
 
Participació dels interns 
 
La implicació dels interns és fonamental en la lluita contra la infecció. Per 
aquest motiu, algunes de les activitats incloses en el conveni van orientades a 
promoure la participació dels reclusos en el disseny, execució i avaluació de 
les intervencions preventives. També es realitzen tallers de teatre, en els 
quals els propis interns elaboren el guió d'una obra sobre el VIH/sida que es 
representa amb motiu del dia mundial de la sida. 
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D’altra banda, el conveni també preveu l’elaboració un programa d'oferiment 
de realització de pírcings i tatuatges higiènics en dos centres penitenciaris 
(C.P. de Joves i C.P. de Dones de Barcelona) segons la normativa que regula 
tals pràctiques i els requisits higiènicosanitaris que han de complir els 
establiments on es realitzen. 
 
Finalment, el conveni dóna continuïtat als programes d'intercanvi de xeringues 
en els centres penitenciaris de Catalunya, donada la seva eficàcia en la 
prevenció de la transmissió del VIH per via parenteral. 
 
Les mesures de prevenció s’apliquen als centres penitenciaris següents: C.P. 
Quatre Camins; C.P. Brians Homes; C.P. Brians Dones; C. P Brians II; C.P. 
Girona; C.P. Figueres; C.P. Dones de Barcelona (Wad Ras); C.P. Joves de 
Barcelona (La Trinitat); C.P. Homes de Barcelona (La Model); C.P. Tarragona; 
C.P. Ponent (Lleida). 
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El Govern continua estenent la pràctica del part 
natural als hospitals públics catalans 
 

• L’objectiu final és incloure l’assistència al part natural a tot el 
sistema sanitari públic 

 
• Unes 600 dones van optar pel part no medicalitzat l’any 2006 

 
El Govern continua impulsant l’assistència al part natural a Catalunya amb la 
signatura d’un conveni entre el Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat i 
Consum que permetrà ampliar el nombre d’hospitals públics que ofereixen 
aquesta possibilitat a les dones embarassades. Per dur-ho a terme, el Govern 
comptarà amb un pressupost de 750.000 euros, un 70% dels quals els 
aportarà el Ministeri de Sanitat. 
 
En els darrers anys el Govern ha anat estenent progressivament la pràctica 
del part natural entre els hospitals públics de Catalunya. Els primers a fer-ho, 
el 2005, van ser la Maternitat de Barcelona i l’Hospital de Santa Caterina de 
Girona. Posteriorment s’hi han sumat l’Hospital de. Puigcerdà, el General de 
Vic;el Parc Taulí de Sabadell i l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. 
Properament, les mares que ho desitgin podran parir de forma natural a 
l’Hospital General de Manresa, de Sant Jaume d’Olot i a l’Hospital de Mataró. 
L’objectiu final és incloure l’assistència natural al part normal a tot el sistema 
sanitari públic, garantint així la qualitat i l’equitat d’accés a tot el territori de 
Catalunya. 
 
Formació als professionals sanitaris 
 
El conveni signat entre el Departament de Salut i el ministeri de Sanitat preveu 
un programa específic de formació dirigit als professionals implicats 
(llevadores i obstetres). A més, cada hospital haurà de dissenyar i aplicar el 
pla de naixement en el qual la dona podrà optar per qualsevol de les diferents 
alternatives assistencials relacionades amb el procés del part.  
 
Altres mesures que s’inclouen al conveni són la constitució d’un grup estable 
de treball format pels professionals dels centres per intercanviar experiències i 
comparar resultats, i el disseny d’una enquesta de satisfacció de les dones 
que optin pel part natural. 
 
 
Una pràctica amb demanda creixent entre les dones i les seves parelles 
 
El part natural és aquell que rep la mínima intervenció obstètrica, de forma 
que només s'hi intervé en cas de complicacions mèdiques. A Catalunya, cada 
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cop més dones prefereixen disposar d’una opció de part el més fisiològica i el 
menys medicalitzada i intervencionista possible i que, al mateix temps, els 
permeti participar més activament en tot el procés del part. L’any 2006, 600 
dones van optar pel part natural. 
 
Per aquest motiu, el Govern ja va aprovar el mes de maig passat un protocol 
d’actuació que garanteix l’equilibri entre aquesta demanda i la seguretat i el 
benestar tant de la mare com del nadó. El document regula les condicions 
bàsiques que han de reunir els centres que ofereixen assistència no 
medicalitzada al part normal: han de garantir la presència d'una llevadora que 
assisteixi de forma individualitzada la dona; han de disposar també de l'equip 
obstètric de guàrdia del mateix hospital i han de comptar amb personal 
sensibilitzat, amb formació específica i pràctica en l'assistència al part natural.  
 
Els hospitals que practiquen aquest tipus de part també han de comptar amb 
uns espais adequats: una sala de dilatació-part en un únic espai, a prop o 
dintre de l'àrea obstètrica de l'hospital; una decoració càlida i uns recursos de 
suport al procés: banyera, espai per caminar, llitera articulada, pilotes per a la 
dilatació i altres accessoris idonis. 
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El Govern destina més d’un milió d’euros a dos 
equipaments socials d’Osona i del Pla d’Urgell 

 
 

• 877.000 euros s’invertiran en les obres de reforma i ampliació de la 
residència de disminuïts físics de Mollerussa  

 
• 220.000 euros serviran per subvencionar la construcció d’un 

centre de dia per a gent gran a Torelló 
 
 
El Govern destinarà 1.097.700 euros per reformar la residència de disminuïts 
físics Terres de Ponent a Mollerussa (Pla d’Urgell) i per finançar la construcció 
d’un centre de dia per a gent gran a Torelló (Osona). 
 
Concretament, 877.700 euros serviran per subvencionar les obres de reforma, 
ampliació i climatització de la residència de disminuïts físics Terres de Ponent. 
Actualment l’edifici té 1.225 metres quadrats i una capacitat per a 30 places 
residencials per a persones amb gran disminució física. L’ampliació 
incrementarà la superfície del centre en 200 metres quadrats, repartits entre el 
menjador, la sala de manualitats, la sala de fisioteràpia, la cuina i la bugaderia. 
També s’actualitzaran diversos serveis, segons la normativa vigent, com els 
tallafocs, intèrfons en els lavabos, i s’instal·laran aparells de climatització. 
 
D’altra banda, 220.000 euros es destinaran a finançar el 35% de les obres de 
construcció d’un centre de dia per a gent gran a Torelló (Osona). Es tracta 
d’un centre amb una capacitat per a 30 places i que es construeix a partir d’un 
conveni entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de 
Torelló i la Fundació d’ancians de la localitat, signat el 13 de novembre de 
2006.  
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El Govern ofereix 2.200 places al Programa d’Escoles 
Taller del Servei d’Ocupació de Catalunya  
 

• Les escoles taller formen i contracten joves per dur a terme 
projectes vinculats amb la recuperació del patrimoni artístic, 
històric, cultural o natural, i amb la rehabilitació d’entorns urbans 
o del medi ambient 

 
• A partir de l’any vinent també formaran per fer qualsevol altra 

activitat d’utilitat pública o d’interès general, com pot ser l’atenció 
a persones dependents o relacionades amb el lleure o el turisme 

 
• S’hi poden acollir joves aturats de menys de 25 anys que no tenen 

cap titulació de formació reglada 
 
El Govern ha aprovat avui la convocatòria de subvencions als programes de 
les escoles taller per al període 2008-2009. Aquesta convocatòria, dotada amb 
56.723.172 euros, permetrà oferir 2.200 places a escoles taller mitjançant el 
Programa d’Escoles Taller que impulsa el Departament de Treball a través del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 
 
Els programes mixtos de formació i treball que imparteixen les escoles taller, i 
que es podran acollir a aquestes subvencions, s’adrecen a joves aturats de 
menys de 25 anys que no tenen cap titulació de formació reglada, amb 
l’objectiu de millorar les seves possibilitats d’ocupar-los. 
 
Les escoles taller formen i contracten aquests joves per dur a terme projectes 
concrets vinculats amb la recuperació o promoció del patrimoni artístic, 
històric, cultural o natural, així com amb la rehabilitació d’entorns urbans o del 
medi ambient. A partir de l’any vinent també es podran fer projectes de millora 
de les condicions de vida de les ciutats, així com qualsevol altra activitat 
d’utilitat pública o d’interès general, com pot ser l’atenció a persones 
dependents o activitats relacionades amb el lleure o el turisme. 
 
Les accions formatives de les escoles taller duren un màxim de quatre 
semestres. En el primer semestre els estudiants reben una beca de 6,01 
euros diaris, mentre que a partir del segon semestre l’entitat promotora que 
gestiona el projecte els ha de fer un contracte de formació, pel qual reben el 
75% del salari mínim interprofessional.  
 
Una altra novetat del Programa d’Escoles Taller és que, a partir de 2008, 
podran demanar aquestes subvencions per als seus projectes, no només 
ajuntaments o altres entitats públiques, sinó també fundacions o entitats sense 
ànim de lucre que desenvolupin activitats relacionades amb la inserció laboral. 
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Els fons que destinarà el Govern a aquesta convocatòria serviran per pagar 
les despeses de formació dels alumnes així com les de funcionament de les 
escoles taller –salaris dels personal de direcció, docència i suport, així com el 
cost del material necessari per desenvolupar el projecte-. També es 
destinaran a pagar els salaris dels alumnes treballadors a partir del segon 
semestre de projecte. 
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El Govern inicia els tràmits per a la construcció d’una 
escola a Les Preses 
 

• El CEIP de Les Preses tindrà una línia d’educació infantil i primària 
 
El Govern ha acceptat la cessió gratuïta del domini d'un terreny al terme 
municipal de Les Preses (Garrotxa) per destinar-lo a la construcció d'un centre 
d'educació infantil i primària (CEIP). El terreny té una superfície de 7.462 
metres quadrats. 
 
El nou CEIP de les Preses tindrà una capacitat per a una línia d'educació 
infantil i primària i està pendent de licitar-se el concurs per a la redacció del 
projecte de construcció. 
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El Govern impulsa la construcció de nous edificis a la 
Universitat Rovira i Virgili i a la Universitat Pompeu 
Fabra 

 
• Els dos nous edificis de la Rovira i Virgili són per la Facultat de 

Lletres i l’Escola Universitària d’Infermeria del Campus de 
l’Avinguda Catalunya, a Tarragona 

 
• Pel Campus de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra a Ca 

l’Aranyó està prevista una inversió de 36 milions d’euros i que les 
instal·lacions estiguin llestes en 13 mesos 

 
El Govern ha impulsat avui la construcció i explotació de diversos edificis que 
acolliran diferents estudis de dues universitats catalanes: la Rovira i Virgili, 
amb seu a Tarragona i la Pompeu Fabra, a Barcelona. Amb aquests acords es 
posa en marxa la construcció dels edificis per a la Facultat de Lletres i l’Escola 
Universitària d’Infermeria del Campus de l’Avinguda Catalunya de la 
Universitat Rovira i Virgili, i d’altra banda, els nous edificis del Campus de la 
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, ubicat a Ca l’Aranyó, a 
Barcelona.  
 
En el cas de la Universitat Rovira i Virgili, l’oferta presentada per ICF 
Equipaments SAU, l’empresa pública responsable de la seva construcció, 
preveu una inversió total de 19.784.000 euros i un termini de posada a 
disposició dels nous equipaments de 15 mesos. En aquest sentit, la proposta 
ja va rebre el vistiplau de Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili el 3 de 
desembre passat. 
 
Actualment ja està en marxa la construcció del nou edifici de l'escola 
d'infermeria al Campus de l’Avinguda Catalunya, on de moment s'imparteixen 
els estudis de ciències jurídiques. L'objectiu és que aquest edifici pugui entrar 
en funcionament el curs 2008-09». En aquest mateix campus també s’hi està 
construint la facultat de lletres i s'hi traslladarà la facultat d'educació i 
psicologia, que en aquests moments es troba al campus de Sescelades.. 
També es construirà un edifici de serveis centrals i un arxiu.  
 
Pel que fa al nou Campus de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, el 
Govern ha aprovat,  també a través d’ICF Equipaments SAU, una inversió 
total de 36.090.284 euros i un termini de posada a disposició dels 
equipaments de 13 mesos.  
 
L’antiga fàbrica tèxtil de Ca l’Aranyó està situada al barri de Poblenou i acollirà 
a partir del curs 2008-2009 el campus de la Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra. Amb l’objectiu de posar en contacte el món acadèmic i el món 
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empresarial, Ca l’Aranyó serà la seu de tota la formació, recerca i producció 
de temes de comunicació i societat de la informació. S’hi impartiran els estudis 
de periodisme i comunicació i  s'hi estrenarà una biblioteca. Els nous 
equipaments allotjaran unes 7.000 persones, entre estudiants, professors i 
professionals.  
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El Govern aprova ajuts a les universitats i centres de 
recerca per promoure l’activitat investigadora 
 

• Es destinen més de 19 milions d’euros al Fons de Promoció de la 
Recerca Universitària 

 
• L’executiu atorga 2,25 milions d’euros les universitats per afavorir 

la tasca investigadora dels docents 
 

• Es renova el conveni amb el Ministeri d’Educació i Ciència, la UPC 
i la Generalitat per al finançament del Centre Internacional de 
Mètodes Numèrics en Enginyeria 

 
• El Govern també ha aprovat les aportacions a les Escoles 

d’Enginyeria Tècnica Industrial i Enginyeria Tècnica Agrícola de 
Barcelona, amb un import total de prop de 70 milions d’euros fins 
al 2012 

 
 
El Govern ha aprovat avui destinar més de 32 milions d’euros a les 
universitats i centres de recerca catalans per impulsar l’activitat investigadora i 
científica. A aquesta xifra se li ha de sumar, en l’àmbit de la formació, 
l’aportació econòmica a les Escoles d’Enginyeria Tècnica Industrial i 
Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona, que fins al 2012 rebran un total de 
70 milions d’euros. 
 
Pel que fa a la recerca i la investigació, una de les aportacions més 
significatives ratificades avui correspon al finançament del Fons de Promoció 
de la Recerca Universitària (PROFOR) per al període 2007-2008, amb una 
inversió de 19,1 milions d’euros. Aquest fons únic té per objectiu permetre que 
les universitats financin els seus programes institucionals de recerca d’acord 
amb els seus plans estratègics i en el marc del Pla de Recerca i Innovació de 
Catalunya (2005-2008).  
 
 
2,2 milions d’euros per afavorir la tasca investigadora dels docents 
 
El Govern ha aprovat també la signatura de diversos convenis amb 
universitats catalanes dins el Programa Francesca ça Torra d’intensificació de 
la recerca a l’àmbit universitari per un import conjunt de 2.250.000 euros. 
Aquesta dotació de recursos a les universitats té l’objectiu d’afavorir la tasca 
investigadora del personal acadèmic a través de la creació de noves places de 
professor agregat en departaments i àmbits de coneixement amb una 
trajectòria investigadora destacada.  
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En concret, s’ha aprovat un conveni amb la UB (que suposa una aportació de  
810.000 euros), amb la UAB (495.000 euros), amb la UPC (405.000 euros, 
amb la UPF (135.000 euros), amb la UdG (135.000 euros), UdL (135.000 
euros) i amb la URV (135.000 euros).  
 
 
8 milions d’euros per al Consorci Internacional de Mètodes Numèrics en 
Enginyeria (CIMNE) 
 
Continuant en l’àmbit de la recerca i la investigació, el Govern també ha 
aprovat avui una aportació en forma de crèdit per valor de 7,3 milions d’euros 
a retornar a llarg termini al Consorci Internacional de Mètodes Numèrics en 
Enginyeria (CIMNE). Aquest préstec es destinarà a la construcció del nou 
edifici al Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) de la UPC. La inversió, que 
inclou també un ajut de 770.000 euros fins al 2010, es farà mitjançant un 
conveni entre el Ministeri d’Educació i Ciència, la UPC i la Generalitat. 
 
El CIMNE és un centre autònom de recerca i desenvolupament dedicat a 
impulsar els avanços en el desenvolupament i l'aplicació de mètodes numèrics 
i tècniques de càlcul per ordinador per tal de solucionar problemes 
d'enginyeria en un context internacional. El Centre és un dels primers 
organismes autònoms d'investigació i desenvolupament creats per la 
Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) al 
1987 sota els auspicis de la UNESCO. 
 
3 milions d’euros per al Centre de Competència Cientificotecnològica 
Port d'Informació Científica (PIC) 
 
D’altra banda, el Govern de la Generalitat també ha aprovat la pròrroga del 
conveni amb el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), la UAB i Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) per 
a la creació i manteniment del Centre de Competència Cientificotecnològica 
Port d'Informació Científica (PIC). L’import total de les parts és de 7.2 milions 
d’euros, dels quals l’aportació del Govern és de 3 milions d’euros per a 
despeses de funcionament i 522.000 euros per a despeses d’equipament i 
inversió.  
 
 
70 milions d’euros per a les escoles d’enginyeria tècnica 
 
Pel que fa a la formació, el Govern ha aprovat destinar prop de 70 milions 
d’euros fins al 2012 a les escoles d’Enginyeria Tècnica de Barcelona. 
Concretament, el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) rebrà 47,2 
milions d’euros per a l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de 
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Barcelona (EUETIB), i la UPC rebrà, per la seva banda, 22,2 milions d’euros  
pel finançament de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de 
Barcelona (EUTAB). 
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El Govern facilita la gestió sostenible i la prevenció 
d’incendis dels boscos protegits per un PEIN 

 
• Es vol incentivar la gestió sostenible dels boscos per tal de fer 

prevenció de cara a possibles incendis 
 
• S’agilitza la tramitació dels permisos per a infraestructures de 

gestió forestal i de prevenció i extinció d’incendis en aquestes 
zones protegides 

 
El Govern modificarà del Decret sobre el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 
per tal d’agilitzar la tramitació dels estudis d’impacte ambiental per a les 
infraestructures de gestió forestal i de prevenció i extinció d’incendis en els 
boscos i zones protegides per aquests plans. L’objectiu d’aquesta modificació 
és evitar l’abandó ecològic dels  boscos inclosos en els PEIN, i afecta, 
concretament, els camins forestals i els instruments de planificació de gestió 
d’aquests espais. 
 
Amb la modificació que avui s’ha aprovat, únicament s’hauran de sotmetre a 
avaluació prèvia d’avaluació d’impacte ambiental aquells projectes de 
construcció d’infraestructures forestals que no disposin d’instruments 
d’ordenació i en què es donin circumstàncies especials que facin necessària 
aquesta avaluació, i sempre que així ho indiquin els informes emesos pels 
òrgans gestors o unitats responsables dels espais d’interès natural. 
S’aconsegueix, d’aquesta manera, escurçar els tràmits necessaris per a 
l’aprovació dels projectes de construcció d’infraestructures viàries forestals i, 
alhora, millorar la sostenibilitat dels espais protegits. 
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El Govern destina 2,8 milions als treballs per prevenir 
incendis en urbanitzacions 
 

• Impulsa una convocatòria d’ajuts als ens locals que permetrà 
garantir mesures de prevenció en gairebé la totalitat de les 
urbanitzacions catalanes 

 
• Unes 700 zones urbanes ja tenen franges perimetrals que mitiguen 

l’acció del foc, tant el que prové de la zona forestal com el que té 
l’origen dins la pròpia urbanització 

El Govern destinarà 2,8 milions d’euros a tasques de prevenció d’incendis en 
les zones forestals pròximes a urbanitzacions en el període 2008-2009 en 
ajuts destinats als ens locals. Els treballs que se subvencionen consisteixen 
principalment en obrir i mantenir franges perimetrals al voltant de les 
urbanitzacions. 

Les subvencions s'atorguen per donar compliment a la Llei, que estableix les 
mesures de prevenció d'incendis forestals pel que fa a les urbanitzacions que 
no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades 
a menys de 500 metres de terrenys forestals, i a les edificacions i les 
instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals. 

L’actuació bàsica consisteix en aclarir un franja de 25 metres d’amplada dels 
boscos que envolten les urbanitzacions; es respecta un arbre cada sis metres 
–tenint en compte el tamany- i es neteja el sotabosc deixant les espècies que 
no són inflamables.   

Les franges de protecció perimetral tenen una doble funció. Per una banda, 
serveixen per mitigar l'acció d'un foc provinent de la zona forestal per facilitar 
les tasques d'extinció i, d'aquesta manera, salvaguardar la urbanització i les 
persones. Per l'altra, aquestes franges han de prevenir l'avanç d'un incendi 
originat dins de la pròpia urbanització i evitar que s'estengui cap a la massa 
forestal. 

Actualment hi ha aproximadament 1.100 urbanitzacions a tot Catalunya. La 
nova línia d’ajuts dóna continuïtat a les subvencions que des del 2005 han fet 
possible augmentar fins a més de 700 el número d’urbanitzacions que tenen 
franges de protecció perimetral. Durant el període 2006 i 2007, aquestes 
subvencions han permès obrir i mantenir franges en 363 zones urbanes, i en 
l’actualitat falta fer franges de baixa combustibilitat en 350 urbanitzacions. 
Amb la nova convocatòria d’ajuts es podran garantir aquestes mesures de 
prevenció en gairebé la totalitat de les urbanitzacions. 
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Un estudi específic determinarà els punts idonis on 
instal·lar les rampes de varada al litoral 
 

• Es pretén determinar l’emplaçament idoni d’aquestes 
infraestructures nàutiques de baix impacte  

 
• L’estudi, que s’emmarca en el Pla de ports de Catalunya, vol 

facilitar la pràctica de la nàutica d’esbarjo a un ampli número 
d’usuaris que habitualment tenen les embarcacions fora dels 
ports, en zones d’hivernada o en garatges 

 
 
El Govern contractarà un estudi d'ubicació i definició de rampes de varada al 
litoral català que servirà per determinar les ubicacions més idònies per 
aquestes infraestructures nàutiques al llarg del litoral català, atenent la 
demanda existent i aprofitant el baix impacte que generen. 
 
Les rampes de varada consisteixen en instal·lacions molt lleugeres, 
generalment sense cap infraestructura fixa, tot i que també poden disposar 
d’elements de formigó o de fusta, que faciliten la posada i treta de les 
embarcacions a l’aigua. Com el seu nom indica, consisteixen essencialment 
en unes pendents o rampes, amb una inclinació aproximada d’entre el 12% i 
el 15%. Tot i que les rampes de varada poden anar acompanyades de mitjans 
mecànics que facilitin la labor, és habitual que sigui el propi usuari que, amb 
l’ajuda d’un remolc, realitzi les operacions de posada i treta de l’embarcació a 
l’aigua. 
 
Les rampes s’han de situar en llocs de fàcil accessibilitat rodada, amb espais 
suficients en l’entorn per deixar els vehicles i remolcs durant el temps que 
l’embarcació està a l’aigua. A més, l’accés per mar ha d’estar degudament 
abalisat, per garantir la seguretat tant dels banyistes i altres usuaris de les 
platges, com dels propis navegants.  
 
Aquest estudi, que compta amb un pressupost de 44.015 euros, s’emmarca 
en les actuacions que, en desenvolupament del Pla de ports de Catalunya, 
s’estan portant a terme des del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. El seu objectiu principal és facilitar la pràctica de la nàutica 
d’esbarjo a un ampli número d’usuaris que habitualment tenen les 
embarcacions fora dels ports, en zones d’hivernada o en els propis garatges. 
Les rampes permeten gaudir del mar amb facilitat i amb molt baixos costos, 
sent en conseqüència motor important en la popularització de la nàutica 
esportiva. Són també instrument idoni per facilitar l’accés al mar 
d’embarcacions molt lleugeres, com els caiacs i motos d’aigua. 
 



 

 

Acords de Govern . 18.12.2007 23 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

El Govern estudia l’estat de les poblacions de sardina i 
seitó al litoral català 
 

• El treball d’investigació, impulsat pel DAR i el CSIC, té un 
pressupost de 180.000 euros 

 
• Si l’estudi confirma que hi ha un descens de sardina i seitó, 

s’endegarà un Pla de Recuperació  
 
El Govern ha acordat subscriure un nou conveni de col·laboració amb el 
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per continuar durant 
2008 l’estudi “Avaluació de la població de peix blau, sardina i seitó, al litoral 
català, mitjançant el mètode de producció d’ous”. Aquest estudi, iniciat aquest 
any, vol analitzar l’estat actual de les poblacions de petits pelàgics, 
principalment sardina i seitó, als caladors habituals de la flota que opera al 
litoral català. Té un pressupost de 180.000 euros anuals. 
 
A Catalunya existeixen dues zones molt importants en la producció de seitó: el 
delta de l’Ebre i el Golf de Lleó. En els darrers anys, s’ha observat una 
davallada de les captures de seitó als nostres ports. En aquest sentit, el 
projecte ha de servir per a avaluar l’estat de les poblacions de seitó al 
caladors de la nostra flota. Durant el primer trimestre del 2008, s’obtindran els 
resultats definitius del primer programa de recompte d’ous de seitó.  
 
El projecte es desenvolupa en 3 fases diferenciades: 
 
-Primera fase: Consisteix en la realització de campanyes oceanogràfiques per 
a l’obtenció dels ous de l’espècie objectiu (sardina i seitó) mitjançant xarxes de 
plàncton, i la utilització de sondes CTD, que permeten mesurar paràmetres 
ambientals. També es realitzaran campanyes per a la recollida d’individus 
reproductors. 
 
-Segona fase: Consisteix en la realització de treball de laboratori que permeti 
analitzar les dades obtingudes a les campanyes: anàlisi del perfil de 
temperatura, comptatge d’ous, i comptatge d’ovòcits i anàlisi histològica de les 
gònades. 
 
-Tercera Fase: La informació obtinguda serà analitzada estadísticament per 
obtenir resultats sobre l’estat de les poblacions. 
 
Està previst obtenir resultats definitius del primer programa de recompte d’ous 
de seitó durant el primer trimestre del 2008. Per tant, si tal com es preveu els 
resultats indiquen que les poblacions de seitó s’han reduït, s’ha acordat amb 
el govern espanyol endegar un Pla de Recuperació per a l’Anxova del 
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Mediterrani. D’aquesta manera es podran adoptar mesures tècniques com 
l’establiment de zones protegides per a la posta, l’increment de la talla mínima 
de captura, la reducció de les descàrregues màximes, limitar l’accés 
d’embarcacions foranies als caladors, entre d’altres, que afavoreixin la 
recuperació d’aquesta espècie. 
 
L’obertura dels mercats i la innovació tecnològica, que produeix un notable 
augment de la capacitat de pesca, sempre que no sigui destructius pels 
recursos, són imprescindibles per mantenir la viabilitat del sector. En aquest 
context, la recuperació de les poblacions dels recursos pesquers del mar 
català es converteix en una meta fonamental per assegurar la pròpia 
sostenibilitat dels pescadors. 
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El Govern acorda la contractació de programari d’ús 
comú de l’empresa Microsoft 
 

• L’acord permetrà la racionalització i reducció de costos dels 
productes i serveis específics de la companyia per a tots els 
departaments, organismes i empreses públiques de la Generalitat 

 
• L’operació comportarà un estalvi global estimat en 3 milions 

d’euros sobre un cost total d’uns 12 milions  
 
El Govern signarà un conveni amb l’empresa Microsoft per al subministrament 
de programari informàtic d’ús comú. Aquest nou contracte, que ha de 
substituir el signat amb aquesta empresa l’any 2003, tindrà un termini de 
durada màxim de 4 anys i comportarà un estalvi global estimat en 3 milions 
d’euros respecte el contracte anterior. El cost total se situa al voltant 12 
milions. 
 
El nou acord, signat amb Microsoft a través del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació (CTTI) del Departament de Governació i 
Administracions Públiques, permetrà la racionalització i reducció de costos 
dels productes i serveis específics que s’apliquin a tots els departaments, 
organismes i empreses públiques de la Generalitat.  
 
L’acord no presenta cap risc inherent, ja que la Generalitat no estarà sotmesa 
a volums mínims de contractació i queda garantit un model de finançament 
sostenible. A més, des del punt de vista operatiu i estratègic, l’acord atorga un 
marge de maniobra total sobre les plataformes i solucions de programari i de 
serveis que la Generalitat decideixi implementar en el futur. 
 
Algunes de les condicions del conveni són: 
 
• L’accés per part de la Generalitat a tota la tecnologia de Microsoft 

disponible, amb importants descomptes respecte els preus de mercat. 
Com ara una reducció notable en els costos d’operació dels sistemes 
d’informació, que permetrà automatitzar moltes de les tasques de gestió i 
assistència als llocs de treball que fins ara requerien intervencions 
manuals. 

 
• La inexistència de cap compromís de compra per part de la Generalitat i de 

cap obligació per a l’adquisició d’una quota mínima de recursos o 
productes. 
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• La creació d’un Centre d’Excel·lència en tecnologies de llocs de treball al 
CTTI, amb experts en tecnologies de Microsoft que transmetran 
coneixements i millors pràctiques a tots els departaments. 

 
• La posada en funcionament d’un servei de control del programari i de 

suport permanent, així com un pla de formació per al personal de la 
Generalitat, que es realitzarà de manera presencial o a distància. 

 
• El model d’adquisició dels productes i serveis es farà per subscripció (dret 

d’ús), una modalitat que pot evolucionar segons les necessitats de la 
Generalitat, i que d’entrada garanteix una gran flexibilitat i permet la 
incorporació de nous productes, o bé la seva cancel·lació i desinstal·lació. 

 
• La possibilitat de transferir les llicències entre els diferents departaments 

de la Generalitat, o deixar de ser contractades. Això facilitarà la definició 
d’estratègies d’innovació, de suport a nous serveis i a la planificació de 
possibles migracions. 
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El Govern crea una societat per impulsar el 
coneixement del territori via satèl·lit 
 

• L’ens permetrà disposar d’una millor informació sobre el territori de 
Catalunya  

 
• Contribuirà al desenvolupament de les indústries de tecnologies de 

la informació en àmbits com la cartografia, l’agricultura, el medi 
ambient i les telecomunicacions  

 
L’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) constituirà una societat anònima amb 
Infoterra Serveis de Geoinformació, SA amb l’objectiu fonamental d’impulsar el 
coneixement del territori via satèl·lit. El Govern ha aprovat donat llum verda al 
a creació d’aquesta societat que té garantirà un accés millor i més ràpid a la 
informació sobre el territori de Catalunya mitjançant el control i l’accés a la 
informació per satèl·lit procedent de tots tipus de sensors. D’aquesta manera 
es vol contribuir al desenvolupament de l’acció de Govern en el camp de les 
indústries de les tecnologies de la informació.  
 
Aquesta societat s’encarregarà de desenvolupar i dirigir projectes, serveis i 
treballs, i de realitzar, investigar i  comercialitzar qualsevol activitat relacionada 
amb la teledetecció, les imatges satèl·lit i l’adquisició de dades. També serà 
l’encarregada de desenvolupar tecnologies de la informació com cartografia i 
geomàtica, geoinformació i serveis web, agricultura i medi ambient, 
telecomunicacions i empreses de serveis. 
 
El capital de la societat s’estableix en 2.000.000 euros, del qual Astrium, SAS 
en subscriurà el 60%, Hisdesat, SA el 20%i l’ICC l’altre 20%. 

 

 


