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El Govern impulsa la setena convocatòria de la Llei de 
barris 
 

• Ha autoritzat una partida de 99 milions pels ajuts de la setena 
convocatòria d’ajuts de la Llei de barris 

 
• S’obre així una nova etapa del Programa ja que s’arribarà al 

voltant de 140 municipis amb projectes de rehabilitació i a una 
inversió total de 1.350 milions d’euros  

 
• Es mantindran els ajuts als barris que hagin culminat els projectes 

a través d’un contracte de barri entre el Govern i els ajuntaments 
 
El Govern ha aprovat avui autoritzar destinar 99 milions d’euros per a la 
setena convocatòria d’ajuts de la Llei de barris, que es publicarà al DOGC en 
les properes setmanes. Aquesta convocatòria permetrà ampliar de 117 a uns 
140 els projectes de rehabilitació integral, facilitarà l’entrada de municipis 
petits i possibilitarà que barris que ja han acabat els seus projectes puguin 
seguir gaudint d’inversió pública. 
 
El Govern concedirà una subvenció de 99 milions d’euros, que s’afegiran a la 
part que aportaran els ajuntaments beneficiaris. Així, entre les set 
convocatòries, s’arribarà als 1.350 milions d’euros d’inversió pública 
compromesa per a la millora integral dels barris.  
 
Les sis convocatòries resoltes fins ara de la Llei barris han permès posar de 
manifest la importància d’una actuació pública integral en àrees urbanes amb 
necessitats especials per tal de garantir uns mínims de qualitat urbana, 
ambiental i de cohesió social. Així mateix, les experiències acumulades han 
demostrat que el Programa de barris té la força necessària per actuar com a 
punta de llança i canviar les dinàmiques urbanístiques i socials d’aquests 
barris. 
 
Els 99 milions d’euros de subvenció de la setena convocatòria es dividiran en 
tres línies d’ajuts: 
 

• Continuïtat dels projectes de rehabilitació integral a barris i viles 
 
En l’actualitat, el Programa de barris abasta 100 projectes de barris i 15 
projectes de Viles i beneficia més de 920.000 persones (un 13% de la 
població de Catalunya).  
 
En aquesta convocatòria es destinaran 60 milions d’euros a donar entrada a 
nous municipis al Programa ordinari de barris, i 30 milions d’euros per al 
programa “Viles amb projectes”, en el marc del qual es seguiran impulsant 
programes de rehabilitació integral en municipis de menys de 10.000 
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habitants. En aquest cas, ateses les capacitats pressupostàries d’aquests 
ajuntaments, el percentatge de finançament dels projectes serà fins a un 
màxim del 75% del cost.  
 

• Suport als que han culminat els seus projectes: el contracte de 
barri 

 
La setena convocatòria d’ajuts reservarà 9 milions d’euros per a la signatura 
de contractes de barri. Aquest instrument estarà adreçat als ajuntaments que 
hagin completat els projectes de rehabilitació escollits en les sis convocatòries 
resoltes fins ara. Una vegada els municipis finalitzen les actuacions que van 
incloure en els seus projectes, redacten un informe d’avaluació final. Si 
d’aquest informe es desprèn que resulta convenient continuar impulsant noves 
actuacions per mantenir i consolidar la recuperació d’aquell barri es procedeix 
a signar un contracte de barri.  
 
D’aquesta manera, també s’evita que barris amb una situació delicada puguin 
retrocedir en els avenços aconseguits amb els projectes de rehabilitació. Així, 
l’informe d’avaluació final indicarà quines actuacions s’haurien de seguir tirant 
endavant en el mateix àmbit objecte del Programa de barris i quin pressupost 
seria necessari, amb un nou període d’execució de dos anys. El Govern 
signarà un contracte programa amb cadascun dels ajuntaments que posin de 
manifest aquesta necessitat per tal de cofinançar el 50% de les noves 
actuacions previstes. Aquest import procedirà, com fins ara, del Fons de 
foment del programa de barris i es donarà compte del conveni a la Comissió 
de gestió d’aquest fons. 
 
El Programa de barris 
 
Des de l’any 2004, s’han resolt sis convocatòries d’ajuts derivades de la Llei 
de barris, que han concedit subvencions a 94 municipis per impulsar projectes 
de rehabilitació integral a 117 barris. La Comissió de gestió ha hagut de triar 
entre més de 400 sol·licituds. 
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• 1.158 milions d’euros: el Govern ha concedit 594 milions d’euros 
procedents del Fons de foment del programa de barris per a cofinançar 
els projectes seleccionats. La inversió total compromesa, comptant-hi 
les aportacions municipals, arriba als 1.158 milions d’euros. 

 
• 920.000 persones: aquest esforç inversor de les administracions 

públiques beneficiarà directament, amb millores en la seva qualitat de 
vida, a  més de 920.000 persones, el 13% de la població de Catalunya. 

 
• Inversions per projecte: el 49% dels projectes seleccionats fins ara 

tenen un pressupost superior als 10 milions d’euros, mentre que els 
que no superen els 5 milions representen el 36%.  

 
• Tipologia de barris: el 52% són nuclis antics; el 27%, polígons 

d’habitatge construïts en la dècada de 1960-70, i el 21% restant 
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corresponen a àrees d’urbanització marginal en zones sense 
planejament previ. 

 
• Millora d’espai públic: el volum de despesa més gran es concentra en 

les intervencions per a la millora de l’espai públic i la dotació de zones 
verdes, amb un 44,4% del total, uns 514,8 milions d’euros; la provisió 
d’equipaments comporta una inversió de  253 milions d’euros, un 
21,8%, seguida de la rehabilitació d’elements comuns dels edificis; la 
millora de l’accessibilitat, el foment de la sostenibilitat i la incorporació 
de noves tecnologies, amb prop de 257,7 milions d’euros (22,3%). Són 
també rellevants els programes amb finalitats socials, com ara la 
dinamització econòmica i social del barri que, amb un 9,4% del 
pressupost, comporta una inversió d’uns 108,8 milions d’euros, i 
l’equitat de gènere que arriba gairebé als 24,7 milions d’euros amb el 
2,1% del total. 
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El Govern impulsa la segona convocatòria de la Llei de 
millora d’urbanitzacions 
 

• La segona convocatòria s’obrirà els propers dies amb una 
despesa plurianual de 9,9 milions d’euros  

 
• Els ajuts es destinaran a finançar la redacció dels Programes 

d’adequació per a regularitzar la situació urbanística i redactar 
els projectes per completar les obres o proveir de serveis les 
urbanitzacions 

 
• Amb aquesta nova convocatòria, a la qual es podran acollir 

entre 35 i 40 urbanitzacions més, el Govern estarà impulsant la 
millora d’un centenar d’urbanitzacions de tot Catalunya 

 
 
El Govern ha aprovat avui una despesa plurianual de 9,9 milions d’euros que 
permetrà obrir la segona convocatòria d’ajuts de la Llei d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics.  
 
El 18 de desembre passat ja es va adjudicar la primera convocatòria d’ajuts, 
amb una inversió de 9,9 milions d’euros previstos per la Llei de regularització i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, aprovada ara fa un any pel 
Parlament. A aquesta primera convocatòria es van poder acollir 36 
urbanitzacions de tot Catalunya. Amb anterioritat a l’aprovació de la Llei, i 
durant la seva tramitació parlamentària, el Govern va posar  en marxa un pla 
pilot amb el que es van impulsar actuacions a 10 municipis.  
 
Es preveu a més que aquest any s’obrin les altres dues línies d’ajuts 
complementàries previstes per la Llei, dirigides tant als ajuntaments com als 
parcel·listes, que podran beneficiar una desena d’altres urbanitzacions. En el 
primer cas, seran préstecs per ajudar els municipis a executar les obres 
d’urbanització i, en el segon cas, ajuts destinats a persones majors de 65 
anys, persones que formin part d’una família monoparental, famílies 
nombroses i que, tenint el seu domicili habitual a la urbanització, disposin 
d’uns ingressos anuals limitats. 
 
D’aquesta manera, tot just després d’un any d’aprovació de la Llei de 
regularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics el Govern 
estarà impulsant ja actuacions en prop de 100 urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics arreu de Catalunya.  
 
9,9 milions d’euros per ajudar els ajuntaments a redactar els projectes 
 
Els ajuts d’aquesta segona convocatòria aniran destinats als ajuntaments per 
tal que puguin elaborar els Programes d’adequació de les urbanitzacions dels 
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seus municipis. Aquests programes consisteixen en el conjunt d’actuacions 
administratives necessàries per a iniciar i executar la regularització de la 
situació urbanística de les urbanitzacions, per a completar-ne les obres, per a 
proveir-la dels serveis corresponents i, si s'escau, per a reduir-ne parcialment 
o totalment l’àmbit inicialment previst d’urbanitzar. El programa d’adequació ha 
d’establir les determinacions necessàries d’ordre jurídic, tècnic, econòmic i 
financer per a completar el desenvolupament urbanístic de la urbanització, 
d’acord amb el planejament vigent o amb el que es consideri convenient 
redactar i aprovar. 
 
Després de l’acord de Govern d’avui, es preveu que aquesta segona 
convocatòria es pugui obrir en els propers dies. 
 
Urbanitzacions sense planejament ni serveis 
 
La Llei s’adreça a les urbanitzacions construïdes entre 1956 i 1981, 
destinades inicialment a segones residències i que actualment són ocupades 
en la seva majoria per habitatge principal. Durant aquell període es van iniciar 
un gran nombre d’urbanitzacions que van ser comercialitzades sense comptar, 
en molts casos, amb l’adequat procés de planejament urbanístic, previsió de 
serveis ni dotacions de sanejament o d’energia.  
 
En aquest sentit, s’aposta per aconseguir una adequada ordenació urbanística 
de l’àrea residencial, mitjançant les corresponents figures de planejament. A 
més, en els casos on encara sigui possible, s’aposta també per la reducció de 
la superfície de les urbanitzacions que no s’han arribat a desenvolupar al llarg 
dels anys amb l’objectiu de preservar territoris no aptes per a la urbanització i 
reduir costos pels ajuntaments i els parcel·listes. 
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El Govern destina 3 milions d’euros en ajuts per 
actualitzar i redactar plans urbanístics municipals 
 

• Els beneficiaris podran cofinançar la redacció de plans 
d’ordenació urbanística municipal i plans urbanístics derivats de 
la iniciativa pública. 

 
• En les convocatòries anteriors s’han atorgat ajuts per valor de 17,2 

milions d’euros a dos consells comarcals i 725 municipis catalans. 
 
El Govern ha aprovat avui obrir una convocatòria d’ajuts amb un import de 3 
milions d’euros per a cofinançar la redacció de plans d’ordenació urbanística i 
plans urbanístics derivats de la iniciativa pública. Aquests ajuts s’emmarquen 
en el programa de foment del planejament per millorar les condicions 
urbanístiques dels municipis catalans i facilitar la generació de sòl 
urbanitzable, tot garantint un desenvolupament sostenible. En paral·lel, 
aquesta iniciativa pretén clarificar i fer més consistent l’ordenament jurídic 
urbanístic català.  

A més, el Govern té la voluntat que tots els municipis puguin redactar i aprovar 
els seus plans urbanístics i adaptar-los a la legislació vigent, tal i com preveu 
el un decret legislatiu de 2005 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme. Així, el Govern considera necessari proporcionar ajut econòmic 
als ajuntaments que ho requereixin.  

En les convocatòries resoltes entre 2004 i 2009, s’han atorgat subvencions 
per a l’actualització de plans urbanístics per valor de 17,2 milions d’euros a 
dos consells comarcals i 725 municipis d’arreu de Catalunya. Aquesta 
subvenció ha servit per ajudar a aquests municipis a refer i actualitzar  alguna 
d’aquestes figures de planejament o a elaborar documents complementaris, 
com ara catàlegs d’edificacions rurals.  

Criteris de valoració 

A l’hora d’atorgar aquests ajuts per a la redacció de plans d’ordenació 
urbanística municipal, es tindran en compte els criteris següents: 

- Grandària del terme municipal: es prioritzaran els termes municipals 
més extensos, per la seva importància territorial i funcional. 

- Nombre d’habitants: es prioritzarà els municipis petits i mitjans. 
- Antiguitat del planejament vigent: es puntuarà amb un grau més alt els 

municipis en què la normativa urbanística vigent sigui més antiga. 
També es valorarà específicament la necessitat d’elaborar un pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM), com a peça bàsica de 
l’ordenament urbanístic. 



 

 

Acords de Govern . 16.02.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

9 

- No disposar de planejament urbanístic general o comptar amb una 
delimitació de sòl urbà: es prioritzaran als municipis que estiguin en 
aquesta situació per tal d’impulsar que tots disposin d’un planejament 
urbanístic general. 

 
Les subvencions es podran concedir pels imports màxims sol·licitats o per un 
import parcial, en funció de les peticions i les puntuacions assolides pels 
ajuntaments i sempre segons les disponibilitats pressupostàries. El límit de la 
subvenció és de 60.000 euros, per evitar la concentració de quanties en pocs 
municipis. 
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El Govern destina 3,6 milions d’euros a la millora dels 
accessos a les estacions de muntanya i a actuacions 
paisatgístiques i al litoral 
 

• Es destinaran 600.000 euros per a adequar els accessos a les 
estacions d’esquí  

 
• La rehabilitació de les colònies industrials del riu Llobregat rebrà 

enguany 900.000 euros, arribant als 3,6 milions d’euros en quatre 
convocatòries 

 
• La creació i millora de passeigs arbrats rebrà 900.000 euros i 

l’impuls d’actuacions de millora del litoral 1,2 milions d’euros en 
ajuts 

 
Les despeses plurianuals aprovades avui pel Govern permetran obrir una 
convocatòria d’ajuts amb un import de 600.000 euros per a la millora dels 
accessos a les estacions d’esquí, i subvencions per un import total d’1,8 
milions d’euros per a impulsar la rehabilitació de les colònies industrials del 
Llobregat, i la creació de rambles arbrades a les ciutats. Igualment, el Govern 
podrà destinar 1,2 milions d’euros a cofinançar actuacions de restauració 
paisatgística en municipis costaners. 
 
Millora dels accessos 
El Govern va aprovar l’any 2006 el Pla Director de les estacions de muntanya 
2006-2011 amb l’objectiu d’impulsar activitats turístiques de neu i muntanya i 
millorar la competitivitat del sector. Per assolir aquests objectius, el Pla ha 
previst diferents estratègies que han de servir per crear un model equilibrat 
d’utilització racional de la muntanya i conciliar la preservació dels seus valors 
naturals amb la realització d’activitats d’oci i esportives. L’objectiu és que la 
riquesa i l’augment de l’ocupació repercuteixi en benefici de les comarques de 
muntanya. 
 
Entre els diferents programes que desenvolupa el Pla Director, hi ha el 
programa de millora dels accessos per carretera a les estacions d’esquí, 
destinat a la millora i el manteniment dels vials i a l’increment de la 
senyalització i la seguretat. Per complir amb aquests objectius del Pla, el 
Govern ha aprovat avui les despeses plurianuals que permetran obrir una 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a l’adequació 
d’aquests accessos.  
 
Millora de cunetes i ferm 
Aquests ajuts, dotats amb 600.000 euros, subvencionaran principalment 
actuacions de manteniment dels accessos a les estacions, que inclouran la 
millora de les cunetes i els talussos o l’estesa d’aglomerat. Aquesta actuació 
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millorarà els serveis viaris i augmentar la seguretat dels usuaris i del personal 
de l’estació.  
 
Així mateix, els ajuts van destinats a la neteja de la neu i el gel dels vials, els 
aparcaments i les instal·lacions de l’estació de muntanya. Per a la concessió 
de les subvencions es tindran en compte el nombre de quilòmetres de 
carreteres que han de ser objecte de l’actuació, el nombre mitjà d’usuaris de 
l’estació d’esquí en els darrers tres anys i l’altitud respecte del nivell del mar 
del nucli de serveis de l’estació de muntanya.     
 
Podran sol·licitar aquests ajuts aquelles persones o entitats gestores de les 
estacions d’esquí a què fa referència el Pla Director. El període de presentació 
de sol·licituds és d’un mes a comptar a partir d’avui. En els últims tres anys el 
Govern ha concedit subvencions per valor d’1,8 milions d’euros per adequar 
els accessos a les estacions d’esquí. 
 
Rehabilitació del passat industrial 
 
Una vegada aprovada la despesa plurianual, el Govern podrà obrir 
properament una convocatòria d’ajuts, amb un import de 900.000 euros, 
destinada a cofinançar actuacions de rehabilitació a les antigues colònies 
industrials situades al llarg del riu Llobregat i a la restauració i creació de 
rambles arbrades.  
 
En el primer cas, els ajuts aniran dirigits als ajuntaments compresos dins 
l’àmbit d’influència del Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat. El 
Pla director busca consolidar les 18 colònies i fàbriques de riu com a espais 
de residència, d’activitat productiva, de freqüentació turística i de preservació 
de la memòria històrica, tot això en un marc de planejament coherent. 
 
Igualment, el Pla pretén posar les bases per equiparar el teixit residencial i els 
equipaments de les colònies amb els dels pobles i consolidar les colònies com 
a barris d’un sistema urbà interrelacionat. Les tres convocatòries de 
subvencions resoltes fins ara han permès atorgar un total de 2,7 milions 
d’euros en ajuts per a la rehabilitació d’aquest patrimoni. 
 
Entre les actuacions que podran optar a la convocatòria d’aquests ajuts hi ha 
les de millora de l’espai públic de la colònia; la restauració d’edificis d’ús 
col·lectiu i interès patrimonial; la millora paisatgística de les vies d’accés als 
recintes, i la restauració de l’entorn. 
 
A l’hora d’atorgar els ajuts es tindran en compte criteris com ara el valor 
exemplar de l’actuació que es proposa, la contribució a l’estructuració de la 
colònia com a sistema urbà, l’interès social de l’actuació i la valorització 
d’elements del patrimoni arquitectònic. Els ajuts seran, com a màxim, del 50% 
de l’import del projecte. 
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Aquestes partides plurianuals aprovades també permetran obrir una 
convocatòria dirigida als municipis catalans per subvencionar la creació o 
restauració d’avingudes, rambles i passeigs arbrats, inspirada en els principis 
de la Llei del paisatge. 
 
Embelliment de les ciutats 
 
Pel que fa a la creació de rambles arbrades, els ajuts que s’atorgaran emanen 
de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya, que dota a 
les administracions catalanes d’instruments per tal d’afrontar els reptes per a 
la preservació del paisatge, atès que les últimes dècades ha sofert, sovint, 
processos de degradació.  
 
La creació de rambles i passeigs arbrats a partir del segle XIX ha esdevingut 
una de les directrius dels nous creixements urbans. L’obertura d’una línia 
d’ajuts dirigida als ajuntaments pretén impulsar la seva implantació i, en el seu 
cas, que les avingudes existents puguin ser restaurades o remodelades. 
 
Així, es podran acollir a aquestes subvencions els municipis que vulguin crear, 
restaurar o remodelar avingudes, rambles i passeigs arbrats, tant al centre 
dels nuclis urbans com als accessos o la perifèria. Per tal d’escollir els 
projectes beneficiaris es tindran en compte criteris com ara el valor exemplar 
de l’actuació, la seva funció com a element estructurador del teixit urbà, 
l’utilitat com a element de millora urbana en barris degradats i l’aprofitament 
de l’avinguda arbrada per a reordenar els usos de l’espai i incrementar la 
seguretat dels vianants. La quantia de l’ajut variarà en funció de la mida del 
municipi.  
 
El Govern obrirà properament la convocatòria d’enguany, dotada amb 900.000 
euros. Des de l’any 2007, el Govern ha concedit 2,5  milions d’euros en ajuts 
per a la creació o millora de rambles arbrades a municipis d’arreu de 
Catalunya. 
 
Mantenir el litoral i fomentar-ne l’ús social 
 
El Govern també ha aprovat destinar 1,2 milions d’euros a ajuts a municipis 
costaners catalans que realitzin actuacions de millora paisatgística. Aquests 
ajuts permetran cofinançar fins al 50% de projectes d’arranjament de camins 
de ronda, accessos al litoral per a vianants i mitjans no motoritzats a les zones 
costaneres i adquisicions de sòl que serveixin per augmentar el patrimoni 
públic.  
 
Així mateix, s’hi podran acollir els projectes de reconstruccions de terrasses i 
marges, de millora de la vegetació, prevenció d’incendis, enderroc 
d’instal·lacions il·legals al litoral o adaptació paisatgística d’elements existents. 
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Aquesta línia d’ajuts es deriva de les disposicions dels Plans Directors 
Urbanístics del Sistema Costaner, coneguts com a PDUSC I i II. Així, podran 
acollir-se a aquest finançament els ajuntaments i altres ens locals que vulguin 
dur a terme intervencions de millora en sòls no urbanitzables o sòls 
urbanitzables no delimitats; i en sòls urbanitzables delimitats sense pla parcial 
aprovat.  
 
Els criteris que se seguiran per a escollir els projectes beneficiaris d’aquesta 
cinquena convocatòria d’ajuts seran l’adaptació de les actuacions als objectius 
de protecció del PDUSC, l’impacte positiu que puguin tenir en el territori, 
l’abast poblacional i el valor paisatgístic, entre d’altres. En total, les 
convocatòries resoltes fins ara han permès atorgar 5,3 milions d’euros en ajuts 
per a impulsar actuacions de millora del litoral català. 
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El Govern destina 1,6 milions d’euros a ajuts per a la 
millora del transport urbà de viatgers i a activitats 
formatives en el sector 
 

• Els ajuts permetran impulsar increments de la freqüència de pas, 
nous equipaments a les parades i la renovació de la flota, així com 
fomentar activitats de formació en el sector del transport i la 
logística 

 
• Des de l’any 2005, el Govern ha atorgat 4,44 milions d’euros en 

ajuts per a la millora del transport urbà de viatgers i 2,27 milions 
més per impulsar activitats de formació 

 
El Govern ha aprovat atorgar ajuts per un import d’1,1 milions d’euros als 
municipis d’arreu de Catalunya, tant als de l’àmbit de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) com als que no en formen part, que promoguin la millora de 
la qualitat i la prestació dels serveis del transport públic. Així mateix, les 
partides aprovades permetran atorgar ajuts per un import de 500.000 euros 
per dur a terme activitats formatives en el sector del transport i la logística.  
 
Millora del transport urbà 
 
Entre les actuacions subvencionades per millorar el transport urbà, s’inclouen 
la implantació de carrils bus, la millora de les parades, la implantació de 
semàfors per a autobusos o l’increment del nombre de línies i parades. Així 
mateix, aquests ajuts, que s’atorguen des de l’any 2005, també inclouen 
l’increment de la freqüència de pas dels combois i l’augment de la cobertura 
horària. Aquestes subvencions també tenen en compte altres actuacions, com 
la implantació de mesures que facilitin l’accés a persones amb mobilitat 
reduïda, la implantació d’informació de serveis a les parades i l’adquisició de 
vehicles nous que millorin la flota existent.   
 
Altrament, podran optar a aquests ajuts tant els ens locals que, integrats en 
l’àmbit de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), no formen part de 
l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), com els municipis que no es 
troben dins d’aquest àmbit i que presten serveis de transport públic urbà.  
 
L’import de l’ajut es determinarà en funció de la població de cada municipi, del 
nombre de viatgers transportats durant l’any 2009 i del balanç econòmic anual 
del servei de transports urbà del darrer exercici. Des de l’any 2005, quan es va 
posar en marxa aquesta línia de subvencions, s’han atorgat 4,44 milions 
d’euros en ajuts per impulsar la millora del transport urbà de viatgers. 
 
Fomentar la formació 
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Les subvencions per al foment de la formació van destinades a associacions, 
entitats o fundacions vinculades al sector del transport i la logística que 
desenvolupen, sense ànim de lucre, activitats de caràcter formatiu com ara 
reciclatge i perfeccionament, jornades, cursos de formació, conferències, 
seminaris divulgatius, activitats orientades al coneixement de la normativa i les 
condicions de seguretat i a l’aplicació de les noves tecnologies al sector. Els 
ajuts podran cobrir fins a un màxim del 90% del cost total d’aquestes activitats.  
 
Més competitivitat del sector 
 
Amb aquests ajuts, el Govern pretén contribuir al desenvolupament d’uns 
sectors estratègics per a l’economia catalana, tot potenciant l’oferta formativa 
adreçada als professionals del sector com a element clau en la millora de la 
seva competitivitat en aspectes com la qualitat, la seguretat i les noves 
tecnologies. 
En la darrera convocatòria, el Govern va destinar 500.000 euros per al foment 
d’activitats de formació en el sector del transport i la logística a 30 
associacions i entitats i, des del 2005, s’han atorgat ja 2,27 milions d’euros . 
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El Govern aprova la creació de la Comissió del 
sistema de formació i qualificació professional 

 
• Té com a objectiu fomentar la formació i la qualificació com a mitjà 

per combatre la situació actual del mercat de treball i preparar els 
professionals del futur 

 
• Estarà integrada pels departaments d’Educació i Treball i per 

organitzacions sindicals i empresarials 
 
• Es tracta d’un dels “30 compromisos per a l’ocupació, el teixit 

econòmic i el desenvolupament social a Catalunya” subscrit pel 
Govern i els agents socials  

 
• L’any passat la Generalitat va oferir 441.729 places de formació, ja 

sigui inicial, contínua o ocupacional, xifra que suposa un 
increment del 56% respecte a l’any anterior  

 
El Govern ha aprovat avui la creació de la Comissió del sistema de formació i 
qualificació professional, un ens que permetrà planificar, avaluar i coordinar 
les polítiques de formació i qualificació professionals. L’objectiu principal és 
fomentar la formació i la qualificació de les persones com a mesura per fer 
front a l’actual situació del mercat de treball i als reptes de competitivitat 
econòmica i cohesió social. 
 
La comissió del sistema de formació i qualitat professional estarà integrada 
pels departaments d’Educació i Treball i pels interlocutors socials més 
representatius de Catalunya: Foment del Treball Nacional, PIMEC-Petita i 
mitjana empresa de Catalunya, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i 
Unió General de Treballadors de Catalunya. 
 
La iniciativa forma part d’un dels “30 compromisos per a l’ocupació, el teixit 
econòmic i el desenvolupament social a Catalunya”, document que van 
subscriure el Govern i els agents socials més representatius el desembre de 
2009. 
 
La formació professional com a eina de futur 
 
El Govern i els agents socials i econòmics són conscients de la importància en 
un futur de la formació professional en les seves diferents vessants (FP inicial, 
contínua i ocupacional) com a motor de desenvolupament. Per aquest motiu, 
cal avançar en una nova fórmula que permeti identificar la demanda 
d’ocupació i qualificació a mitjà i llarg termini per tal d’orientar l’oferta a la 
demanda. El passat 2009, la Generalitat va oferir 441.729 places de formació 
(106.486 en la inicial, 191.893 en l’ocupacional i 143.350 en la contínua), fet 
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que fa palesa la importància d’incidir en aquest sector formatiu. Aquestes 
xifres suposen un increment respecte a l’any 2008 de 156.044 places, un 
56,4% més.  
 
La comissió permetrà identificar les demandes d’ocupació atenent les ofertes 
de treball del mercat, anticipant-se a les noves necessitats i definint aquells 
itineraris formatius amb més perspectives d’inserció laboral.  
 
La Comissió del sistema de formació i qualificació professional traslladarà les 
seves decisions als àmbits de govern corresponents i comptarà amb la 
col·laboració de diferents òrgans de suport com són l’Institut Català de 
Qualificacions Professionals; la xarxa FP.cat -xarxa de centres model de 
bones pràctiques i d’excel·lència-; l’Observatori del Treball, que anualment 
elaborarà un informe sobre les necessitats de qualificació professional de les 
empreses; i l’Agència d’Avaluació i Prospectiva, que avaluarà la formació i en 
proposarà millores. 
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El Govern destina 35,1 milions d’euros en 
subvencions per a famílies, ajuntaments i centres 
 

• Aquestes subvencions formen part de la convocatòria única que 
properament obrirà el termini de presentació de sol·licituds 

 
• En la convocatòria única també s’hi inclouran altres ajuts i 

subvencions   
 

• Per a tota la convocatòria única d’enguany el Govern destinarà 
51,5 milions d’euros 

 
• El curs passat les subvencions de la convocatòria única van 

beneficiar un total de 520.492 alumnes, sent les activitats amb més 
demanda les subvencions per als projectes d’innovació educativa 
i el Pla Experimental de Llengües Estrangeres 

 
El  Govern aprova avui una sèrie de subvencions plurianuals -per un període 
de dos anys o un curs escolar- per a famílies, ajuntaments i centres. Aquests 
ajuts tenen un pressupost de 35,1 milions euros i formen part de la 
convocatòria única que properament obrirà el període de presentació 
sol·licituds.  
 
Aquesta convocatòria única suposa unificar tots els ajuts que el Departament 
d’Educació destina a centres, famílies, alumnes, associacions i ajuntaments 
per tal de facilitar als potencials beneficiaris que coneguin els ajuts que es 
posen al seu abast i que per tant, més persones i entitats puguin demanar-los.  
 
La convocatòria també inclourà altres ajuts i subvencions com ara la 
reutilització de llibres de text, els projectes de llengües estrangeres o les 
subvencions per finançar el funcionament de les associacions de pares i 
mares d’alumnes. 
 
La convocatòria única es publicarà properament i el període de sol·licituds, en 
la majoria de casos, començarà l’endemà de la seva publicació i acabarà 
passat un mes.   
 
Les subvencions aprovats avui inclouen 8 ajuts diferents. El detall de cada 
subvenció, els destinataris, el pressupost i les dates de presentació de 
sol·licituds és el següent:  
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AJUTS DESTINATS A ENTITATS I ASSOCIACIONS 
 
CONVOCATÒRIA 

 
PRESSUPOST 

 
TERMINI PRESENTACIÓ 
SOL·LICITUDS 
 

 
Subvencions a les associacions de mares i pares 
d’alumnes de Catalunya per al foment de la participació 
en activitats extraescolars als centres educatius 
sostinguts amb fons públics llevat les de la ciutat de 
Barcelona 
 

 
1.428.500 
 
 

Properament 

 
Subvencions a les associacions de mares i pares 
d’alumnes de Catalunya, llevat de les de la ciutat de 
Barcelona, per a l’organització de l’activitat “Escoles 
obertes al juny i/o setembre i al febrer 
 

800.000 
 

 
Properament (juny i setembre) 
1-29 d’octubre (setmana 
febrer) 

 
Subvencions a les associacions de mares i pares 
d’alumnes per a l’organització del servei d’acollida 
matinal d’infants, en els centres educatius sufragats amb 
fons públics de Catalunya, llevat els de la ciutat de 
Barcelona, que imparteixen educació infantil i/o primària 
per al curs  
2009-2010 
 

1.800.000 Properament 

 
 

AJUTS DESTINATS A AJUNTAMENTS 
 
CONVOCATÒRIA 

 
PRESSUPOST 
 

 
TERMINI PRESENTACIÓ 
SOL·LICITUDS 
 

Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de 
Barcelona, per al foment de la participació en activitats 
extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons 
públics 

 
1.928.500 
 
 

Properament 

AJUTS DESTINATS ALS CENTRES EDUCATIUS 

CONVOCATÒRIA 
 

 
PRESSUPOST 
 

 
TERMINI PRESENTACIÓ 
SOL·LICITUDS 
 

 
Escolarització d’infants de zero a tres anys (afecta centres 
privats sense ànim de lucre, les subvencions per a 
l’escolarització d’infants de zero a tres anys en centre públics es 
signen amb cada ajuntament) 
 

 
 
9.000.000 
 

 
 
1 – 15 de juliol 
 

 
Personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels 
centres educatius concertats d’educació especial  
 

 
 
5.929.518,10 
 

 
1 – 15 de juliol 

 
Suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana, 
destinat a centres concertats 
 

 
1.602.000 
 

 
1 – 15 de juliol 
 

 
Activitats complementàries de l’alumnat en situacions 
socioeconòmiques o socioculturals desfavorides  
 

 
7.000.500 
 

 
1 – 15 de juliol / 7 - 21 de gener 
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Subvencions als ajuntaments, llevat el de la ciutat de 
Barcelona, per a l’organització de l’activitat “Escoles 
obertes al juny i/o setembre i al febrer 

500.000 
 

Properament (juny i setembre) 
1-29 d’octubre (setmana 
febrer) 

Subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants, 
llevat el de la ciutat de Barcelona, per a l’escolarització de 
nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions 
socioeconòmiques desfavorides 

5.082.000 9 de març-15 de setembre 

Subvencions als ajuntaments per a l'organització del 
servei d'acollida matinal d'infants 
 

60.000 Properament 

 
 
El curs passat les subvencions de la convocatòria única van beneficiar un total 
de 520.492 alumnes. Les activitats amb més demanda les subvencions per als 
projectes d’innovació educativa (142.800 alumnes beneficiats) i el Pla 
Experimental de Llengües Estrangeres (110.456 alumnes beneficiats).  
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El Govern aprova el Decret del primer Pla 
d’instal·lacions de residus municipals de Catalunya  
 

• El Pla d’infraestructures preveu 109 actuacions de millora de 
plantes existents i de construcció de noves instal·lacions 

 
• L’execució d’aquestes actuacions generarà 5.000 llocs de treball   

 
• El desplegament del pla es basa en la cooperació entre el Govern i 

els ens locals, que tenen les competències de recollida i 
tractament dels residus municipals  

 
El Govern ha aprovat avui el Decret que aprova el Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals, el primer pla d’aquestes 
característiques que s’aprova a Catalunya i que es basa en la normativa de 
residus aprovada per unanimitat al Parlament l’any 2008. 
 
El Pla territorial sectorial d’infraestructures de residus estableix la planificació 
de les instal·lacions de tractament de residus arreu de Catalunya. L’objectiu és 
aconseguir l’autosuficiència dels àmbits territorials en els quals es divideix 
Catalunya d’acord amb els principis de proximitat i suficiència, reduint així el 
desplaçament de residus i reordenant els fluxos de residus existents.  
 
El Pla preveu 109 actuacions concretes arreu del territori, algunes de millora 
en plantes existents i altres de construcció de noves instal·lacions. El Pla 
estableix els paràmetres generals perquè, posteriorment i amb la participació 
dels ens locals, es concreti cada actuació en el territori, ja que són els ens 
locals els que tenen les competències de recollida i tractament de residus 
municipals. 
 
Les instal·lacions de nova construcció del Pla territorial sectorial 
d’infraestructures suposen una inversió de l’entorn dels 984 milions d’euros;  
mentre que les millores i altres actuacions en les plantes existents suposen 
una inversió de gairebé 203 milions d’euros. El Pla servirà per dotar Catalunya 
d’unes instal·lacions al servei d’una gestió moderna i eficient dels residus, 
situant-nos en la línia dels països més avançats en aquesta matèria a escala 
europea.  
 
L’execució d’aquesta planificació és una font de creació d’ocupació, en 
concordança amb la normativa europea que aposta per fomentar el mercat del 
reciclatge. S’estima que el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió 
de residus municipals generarà 5.000 llocs de treball durant la fase 
d’execució, i posteriorment 2.500 més (directes i indirectes) en el 
funcionament de les diferents instal·lacions. 
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El Govern millora el subministrament d’aigua al 
municipi d’Artés, al Bages 
 

• S’hi invertiran prop de 466.000 euros i els treballs tindran una 
durada aproximada de sis mesos 

 
• Es construirà un dipòsit amb capacitat per emmagatzemar 1.000 

m3 d’aigua 
 
El Govern ha impulsat avui la millora de subministrament d’aigua al municipi 
d’Artés, a la comarca del Bages. Aquesta actuació, prevista en un conveni 
signat entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Bages, 
tindrà un cost proper als 466.000 euros i consistirà en la construcció d’un 
dipòsit de formigó armat, de forma cilíndrica, de més de 18 metres de 
diàmetre i de 1.000 m3 de capacitat. Aquest dipòsit es construirà a la zona del 
mas la Paloma. Aquesta infraestructura es connectarà amb la xarxa de 
distribució actual d’Artés, a través d’una canonada de fosa de 200 mm de 
diàmetre i més de 1.500 metres de longitud. 
 
Mitjançant la construcció del nou dipòsit, juntament amb la resta d’obres 
complementàries, es possibilitarà garantir el correcte subministrament d’aigua 
amb un cabal de 1.080 m3/dia. La durada estimada per a l’execució de les 
obres previstes en aquest projecte és de sis mesos, a comptar des de l’inici 
dels treballs.  
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 El Govern millora el sanejament del municipi de Piera, 
a l’Anoia 
 

• Els nuclis de Can Bonastre i Can Cairot es connectaran amb la 
depuradora de Masquefa mitjançant 5,5 quilòmetres de xarxa de 
col·lectors 

 
• S’invertiran més de 2,3 milions d’euros en els treballs, que tindran 

una durada de nou mesos 
 
El Govern ha impulsat avui la millora del sanejament del municipi de Piera, a 
la comarca de l’Anoia, amb la connexió dels nuclis de Can Bonastre i Can 
Cairot amb la depuradora de Masquefa. Aquests treballs, que tindran un cost 
superior als 2,3 milions d’euros, consistiran en la construcció de més de 5,5 
quilòmetres de canonades i dues estacions de bombament, per així  
transportar les aigües residuals a la depuradora. 
 
Mitjançant aquesta actuació es possibilitarà aconseguir una important i 
imprescindible millora sanitària i mediambiental del riu Anoia i de l’entorn 
general del municipi. La duració aproximada de les obres previstes és de 9 
mesos, a comptar des de l’ocupació física dels terrenys. 
 
Sanejament a Catalunya 
 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), 
aprovat pel Govern el juliol del 2006, té l’objectiu de completar i millorar el 
sanejament de tota la població catalana. Actualment, hi ha 369 depuradores 
en funcionament que donen servei a més de 500 municipis, cosa que suposa 
assegurar el sanejament del 95% de la població catalana. Quan el PSARU 
2005 estigui finalitzat, seran 1.544 les instal·lacions de sanejament que 
estaran en funcionament, amb una inversió total de 1.526 milions d’euros. 
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El Govern cedeix vuit pisos intestats a entitats sense  
ànim de lucre per acollir persones amb necessitats 
econòmiques i socials especials 
 

• Els immobles, situats a la ciutat de Barcelona i als municipis de 
Canovelles i de Montcada i Reixach, estaran tutelats per la 
Fundació Caixa Catalunya i la Fundació Privada Jubert Figueras 

 
• Aquests habitatges es destinaran a persones amb risc d’exclusió 

social i familiars de malalts que s’han de desplaçar lluny dels seus 
domicilis per poder acompanyar-los durant els seus tractaments  

 
• El Govern manté la propietat dels pisos i es reserva el dret de 

reversió automàtica dels habitatges al patrimoni de la Generalitat 
en cas que deixin de complir la funció d’integració social  

 
El Govern ha autoritzat avui l’adjudicació de vuit pisos que la Generalitat ha 
rebut procedents d’herències intestades a entitats sense ànim de lucre perquè 
els destinin a acollir persones amb necessitats econòmiques i socials 
especials. Els habitatges, sis dels quals estan situats a la ciutat de Barcelona i 
els altres dos als municipis de Canovelles i de Montcada i Reixach, estaran 
tutelats per la Fundació Caixa Catalunya i la Fundació Jubert Figueras.  
 
Els pisos tutelats per la Fundació Caixa Catalunya estaran gestionats per un 
període de cinc anys per sis entitats socials amb l’objectiu d’integrar persones 
amb risc d’exclusió social. Les entitats són les següents: la Fundació Bayt Al-
Thagafa, la Fundació Mambré, la Fundació Juvateny, la Fundació Clariana, 
l’entitat El Xiprer de la parròquia Sant Esteve de Granollers i la Fundació 
Foment de l’Habitatge Social de Montcada i Reixach. Tots aquests immobles 
restaran inclosos dins de l’oferta d’habitatges de la Xarxa d’Habitatges 
d’Inclusió que coordinen l’obra social de Caixa Catalunya i la Secretaria 
d’Habitatges de la Generalitat a través d’ADIGSA. 
 
Per la seva banda, la Fundació Privada Jubert Figueras gestionarà dos dels 
immobles situats a la ciutat de Barcelona per un període de deu anys. Aquesta 
entitat sense ànim de lucre es dedica a facilitar allotjament a les famílies de 
malalts amb pocs recursos econòmics, que es veuen obligades a desplaçar-se 
lluny del seu domicili per acompanyar el pacient ingressat, que ha de rebre 
tractament especial en un centre hospitalari durant un període de temps llarg.    
 
La Generalitat de Catalunya mantindrà la propietat de tots aquests pisos i es 
reserva el dret de reversió automàtica dels habitatges al seu patrimoni en cas 
que deixin de complir la funció per a la qual s’han destinat i, en tot cas, 
transcorregut el termini fixat. 
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El Govern i el Ministeri de Ciència acorden la 
contractació estable de 56 investigadors en 
universitats i centres de recerca  
 

• El Govern rebrà del Ministeri més de 6 milions d’euros, que es 
destinaran a ajuts per garantir l’estabilitat laboral dels 
investigadors del programa Ramón y Cajal 

 

El Govern ha aprovat avui un conveni amb el Ministeri de Ciència i Innovació, 
en relació amb el programa I3, d’incentivació de la incorporació i intensificació 
de l’activitat investigadora, gràcies al qual rebrà del Ministeri 6,1 milions 
d’euros durant els anys 2010 i 2011. Aquests diners es destinaran a ajuts per 
als centres de recerca i universitats que ofereixin un lloc de treball estable als 
investigadors del programa Ramón y Cajal, als quals se’ls acaba el contracte 
després de cinc anys. L’objectiu d’aquest acord és la captació i la incorporació 
estable de professors i investigadors, tant catalans com estrangers, amb una 
trajectòria destacada. 
 
L’any 2009, 56 investigadors es trobaven en aquesta circumstància i van 
aconseguir un contracte estable gràcies al programa I3 del Ministeri. Per 
cadascuna d’aquestes contractacions, les universitats i els centres de recerca 
reben 130.000 euros per un període de 3 anys. En el cas dels investigadors 
que fan la seva feina en una universitat, ocupen una plaça de professor 
agregat, mentre que als que treballen en centres de recerca se’ls fa un 
contracte indefinit. 
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El Govern autoritza l’entrada d’AVANÇSA en el capital 
de l’empresa Mapro  

 
• La companyia pública AVANÇSA passa a controlar el 25% de 

MAPRO SISTEMAS DE ENSAYO, empresa catalana d’enginyeria, 
amb una aportació de capital d’un milió d’euros. 

 
• És una inversió en línia amb els objectius d’AVANÇSA, atès que 

impulsa el desenvolupament de la “nova indústria”, la I+D, la 
internacionalització, la retenció de personal qualificat i l’efecte 
arrossegament sobre el teixit industrial. 

 
• Mapro està especialitzada en el disseny i la fabricació d’equips de 

control i línies de muntatge per a fabricants de components 
d’automoció i aeronàutica. És la societat de referència d’un grup 
format per sis empreses, amb presència a Catalunya, Polònia, 
Mèxic i els EUA.  

 
 
El Govern ha autoritzat AVANÇSA, Empresa de Promoció i Localització 
Industrial de Catalunya, a dur a terme una aportació d’un milió d’euros a la 
companyia Mapro Sistemas de Ensayo, de la qual passa a controlar el 24,97% 
del capital social. El període d’estada previst d’AVANÇSA a l’empresa serà 
d’aproximadament cinc anys, i incorpora un membre en el Consell 
d’Administració. 
 
AVANÇSA és una societat íntegrament participada per la Generalitat i adscrita 
al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Està compromesa amb 
l’impuls econòmic de Catalunya orientat envers la denominada “nova 
indústria” i el seu valor afegit, la creació de llocs de treball de qualitat, la 
sostenibilitat i la capacitat de lideratge del sector industrial modern del sud 
d’Europa.  
 
Un projecte per a l’expansió de la “nova indústria” 
 
Aquesta primera operació d’AVANÇSA al 2010 és adient amb la seva 
estratègia, ja que Mapro és una empresa caracteritzada per la innovació, la 
qualitat, la retenció i atracció de personal qualificat; com també per la 
internacionalització i l’expansió de la “nova indústria”. Igualment, destaca pel 
fet d’exercir un fort efecte arrossegament sobre el teixit industrial, atès que 
subcontracta a tallers auxiliars locals part dels seus projectes. 
 
Mapro és la societat de referència d’un grup format per sis empreses, tres a 
Catalunya i les altres tres a Polònia, Mèxic i els EUA. Està especialitzada en 
productes mecatrònics (mecànics-electrònics), servohidràulics i equips de test 
de laboratori, combinant el disseny mecànic i els sistemes de mesurament i 
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control amb el programari d’anàlisi. La companyia va iniciar l’activitat l’any 
1998, centrada en la venda de maquinària de test, però ràpidament va 
diversificar i ampliar el seu negoci cap al disseny i la fabricació d’equips de 
control i línies de muntatge per a fabricants de components d’automoció, 
aeronàutica i altres sectors.  
 
Els productes estrella de Mapro són les màquines de test i línies de muntatge 
destinades a fabricar components de la direcció dels vehicles (60% dels 
ingressos), que tenen com a destinació grans multinacionals, com Delphi i 
TRW, principals clients de la companyia. Actualment Mapro disposa d’una 
plantilla de 79 empleats, molt qualificada (el 75 % són enginyers) i porta a 
terme una important aposta per la internacionalització (el 90% de les seves 
vendes es realitza a l’exterior). 
 
Pla estratègic  
 
Mapro ha dissenyat un pla estratègic per als propers anys, que té els objectius 
següents: 
 

- Diversificació de clients  
- Consolidació de productes 
- Increment de la presència internacional 
- Millora de la competitivitat 
- Diversificació sectorial, amb especial incidència en el sector aeronàutic 

 
Projectes amb valor estratègic i solvència 
 
AVANÇSA, en el marc del seu compromís amb l’impuls econòmic de 
Catalunya, participa en projectes empresarials a partir de propostes 
canalitzades des de la Secretaria d’Indústria i Empresa que aportin valor 
estratègic i solvència, tant en el seu model de negoci com en l’aspecte 
econòmico-financer. El darrer trimestre de 2009, l’empresa va portar a terme 
dos projectes d’inversió a les companyies Compact Habit (firma innovadora 
del sector de la construcció que desenvolupa habitatges modulars) i 
Hexascreen (minibioreactors per a screening en el sector biomèdic i 
biotecnològic). 
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El sector de la fruita dolça disposarà d’una nova línia 
de préstecs de l’ICCA  
 

• Es pretén ajudar així les explotacions amb dificultats 
econòmiques, de manera que cada beneficiari podrà rebre 5.000 
euros per hectàrea 

 
El Govern ha aprovat avui l’acord pel qual s'autoritza l'Institut Català del Crèdit 
Agrari (ICCA) a atorgar préstecs per al finançament de situacions 
extraordinàries de davallades de renda en explotacions agràries. En concret, 
els crèdits aniran destinats a les explotacions agràries del sector de la fruita 
dolça que han sofert una forta davallada de renda en la darrera campanya.  
 
El Govern creu que situacions d’aquest tipus poden produir, d’una banda, un 
abandonament de les explotacions amb titulars més joves, que han realitzat 
inversions per a la seva modernització. De l’altra, pot suposar la reducció de la 
competitivitat de la resta d’explotacions, que poden tenir problemes per 
afrontar noves inversions i fins i tot dificultar la realització de les feines 
mínimes de manteniment.  
 
En total, l’import màxim dels crèdits és de cinc milions d’euros, i cada  
beneficiari en podrà rebre 5.000 per hectàrea. Les persones interessades 
tenen fins al 31 de maig de 2010 per presentar les sol·licituds de préstec que 
concedirà l’ICCA a un tipus d’interès variable igual a l’EURIBOR a un any, més 
un diferencial de 2 punts.  
 
El termini d’amortització del crèdit serà d’un màxim de 5 anys amb el primer any 
de carència d’amortització de capital i venciments trimestrals. En aquests 
préstecs s’aplicarà únicament una comissió d’obertura del 0,50 % de l’import 
del préstec formalitzat, i no es cobrarà cap comissió d’estudi.  
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S’avancen els ajuts per a la paralització temporal de 
pescadors i armadors dels ports de Girona i Barcelona  
 

• Els ajuts són un avançament de les prestacions que els pertoquen 
amb motiu del període d’inactivitat establert pel Pla de paralització 
de la flota d’arrossegament 

 
El Govern ha autoritzat l’obertura de dues línies de préstec, a través de 
l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA), destinades a avançar l’ajut per a la 
paralització temporal de l’activitat pesquera de la flota d’arrossegament dels 
ports de Girona i Barcelona i les prestacions d’atur que han de percebre els 
mariners afectats per aquesta paralització un cop finalitzat el període de veda.  
 
L’import total de la primera línia és de 953.548 euros i els beneficiaris d’aquest 
avançament seran els armadors que acreditin que la inactivitat de 
l’embarcació durant el període de parada ha estat motivada pel Pla de 
paralització aprovat per Resolució de la Direcció General de Pesca i Acció 
Marítima. 
 
L’import total de la segona línia és de 447.000 euros, i se’n podran beneficiar 
els mariners que acreditin que la inactivitat de l’embarcació durant el període 
de parada ha estat motivada pel Pla de paralització aprovat per Resolució de 
la Direcció General de Pesca i Acció Marítima. Aquesta línia es formalitzarà a 
través de les confraries de pescadors. 
 
A més a més, el Govern concedeix un ajut a aquestes línies de finançament, 
que consisteix en la bonificació de les despeses notarials de formalització, de 
la comissió d’obertura i dels interessos que es produeixin durant el termini 
d’aquests préstecs. Aquest ajut serà de 42.100 euros en el primer cas i de 
8.675 euros en el segon. L’ICCA actuarà com a gestor d’aquests fons aplicant-
los als seus venciments. 



 

 

Acords de Govern . 16.02.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

30 

El Govern destina 2,3 milions d’euros a la restauració 
del sector central de la Cartoixa d’Escaladei 
 

• La inversió té per objecte assegurar l’estabilitat del monument, 
garantir la conservació i manteniment dels elements amb valor 
patrimonial i millorar el coneixement que se’n té 

 
El Govern ha acordat avui destinar 2,3 milions d’euros a les obres de 
restauració del sector central o cenobític de la Cartoixa d’Escaladei, al 
municipi de la Morera de Montsant (Priorat). Aquesta inversió es farà efectiva 
en diferents anualitats entre el 2010 i el 2013. 
 
La inversió aprovada avui té per objecte assegurar l’estabilitat de la Cartoixa, 
garantir la conservació i manteniment dels elements amb valor patrimonial i 
millorar el coneixement que se’n té, i adequar aquesta part del monument per 
a la visita pública. Les obres afectaran el claustre petit, les dues capelles 
annexes, l’anomenat capítol de llecs, el refetor, la sala capitular, la sagristia 
nova i tot un seguit de capelles individuals i petites dependències. Així mateix, 
es faran actuacions de consolidació al mur meridional de l’església, en 
contacte amb el claustre. 
 
En els darrers anys, del 2006 al 2008, s’hi ha invertit 1,3 milions d’euros en 
diferents actuacions de restauració de la Cartoixa, com ara l’adequació de 
l’edifici de la zona de serveis com a centre d’atenció als visitants, la 
reconstrucció d’una cel·la del claustre gran o la restauració parcial de les 
cúpules de les dues capelles laterals del claustre petit. 
 
La part monacal o cenobítica de la Cartoixa, on es desenvolupava la vida 
comunitària, està estructurada a l’entorn del claustre petit. Al seu voltant es 
distribueixen les diferents dependències que formen aquesta zona: l’església, 
la sala capitular, el refetor i dues petites capelles. També formen part de la 
zona cenobítica dependències directament associades a l’església, com ara 
les sagristies vella i nova, la possible capella del Sant Crist i el Sagrari, així 
com un seguit de capelles individuals disposades a les ales meridionals del 
claustre gran. 
 
La Cartoixa d’Escaladei disposa de la declaració de monument historicoartístic 
(Bé Cultural d’Interès Nacional) des de l’any 1980. L’any 1991 el monument va 
passar a mans de la Generalitat, que va iniciar actuacions per a la recuperació 
i restauració de les construccions, alhora que va continuar els treballs de 
neteja i excavacions arqueològiques puntuals que s’havien fet amb 
anterioritat.  
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El Govern signarà un acord amb l’Argentina per 
potenciar les relacions institucionals i econòmiques  
 

• L’acord preveu la creació de societats mixtes entre petites i 
mitjanes empreses i aliances estratègiques per potenciar les 
relacions comercials entre els dos països 

 
• Altres àrees de cooperació seran, per exemple, la cultura, el 

turisme, la sanitat, l’agricultura i l’educació 
 

El Govern i la República d’Argentina signaran properament un memoràndum 
d’entesa per potenciar les relacions institucionals i econòmiques entre els dos 
països. D’aquesta manera, Catalunya i l’Argentina cooperaran en àmbits 
considerats d’interès comú, amb especial incidència en l’econòmic i 
empresarial.  
 
De fet, el suport a les petites i mitjanes empreses és un dels àmbits d’actuació 
prioritaris de l’acord, que preveu promoure la creació de societats mixtes entre 
empreses i aliances estratègiques. També s’assistirà les pimes que vulguin 
desenvolupar activitats econòmiques en algun dels dos països, proporcionant-
los informació de mercat i l’assessorament tècnic necessari. 
 
Així mateix, els dos governs treballaran estretament per estimular les 
oportunitats comercials als dos països i amb aquesta finalitat impulsaran 
activitats de promoció conjuntes, com tallers, seminaris, intercanvis, missions i 
fires comercials i turístiques. Més enllà del sector comercial, els governs de 
Catalunya i Argentina cooperaran en altres àmbits d’interès comú, com són el 
social i de promoció dels drets humans, la sanitat, l’agricultura, el medi 
ambient, la cultura, el turisme, l’educació i el desenvolupament local. 
 
Per identificar les prioritats d’actuació, concretar-les i fer-ne el seguiment 
posterior, es crearà un comitè mixt integrat per representants dels dos 
executius. Aquesta comissió aprovarà un pla de treball biennal, que detallarà 
les accions concretes, avaluarà el desenvolupament del pla i adoptarà 
recomanacions en funció dels resultats obtinguts.  
 
Al llarg d’aquesta legislatura el Govern ha signat un total de 175 acords, entre 
els quals hi ha acords amb 27 governs estatals o subestatals, en compliment 
del que fixa l’article 195 de l’Estatut d’autonomia que atorga a la Generalitat 
competències per subscriure acords de col·laboració per promocionar els 
interessos de Catalunya. 
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Altres Acords de Govern 
 
 
174 milions d’euros per al PUOSC 2010 
El Govern ha aprovat dins del marc del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) 2008-2012, el pla anual del 2010, que suposa una aportació 
econòmica de 174 milions d’euros. Aquest pla integra diferents programes: el 
programa general; el programa específic de municipis petits, nuclis i àrees 
residencials de baixa densitat; el programa específic de dinamització i equilibri 
territorial; el programa específic de biblioteques; el programa específic de 
cooperació municipal de la Diputació de Girona; el programa específic del Pla 
d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida; i el programa específic del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona. 
 
 
Prop d’un milió d’euros a l’execució d’obres i adquisició d’equipaments 
per a museus 
 
El Govern ha aprovat avui destinar 998.900 euros per dotar la convocatòria de 
concurs públic per a la concessió de subvencions per a l’execució d’obres i 
l’adquisició d’equipaments per a museus. Les subvencions es convocaran els 
anys 2010 i 2011, i hi podran optar les corporacions locals, les fundacions i les 
entitats privades sense ànim de lucre. 
 
De la quantitat aprovada, l’import destinat a ens locals és de 798.000 euros, a 
les fundacions privades els corresponen 120.000 euros, i 80.000 euros a les 
institucions sense finalitat de lucre. 
 
 
Conveni perquè Barcelona aculli el Mobile World Congress fins al 2012 
 
El Govern ha autoritzat subscriure un conveni amb l’empresa GSMA LTD, per a 
la celebració del Mobile World Congress a la ciutat de Barcelona els anys 2010, 
2011 i 2012. La celebració d’aquest esdeveniment a la ciutat de Barcelona 
comporta beneficis importants d’imatge i posicionament no només per a la 
capital catalana, sinó per a tot el país, i per extensió per a les seves empreses. 
Per això el Govern treballa per tal de consolidar Barcelona i Catalunya com 
una referent en innovació en el sud d'Europa. 
 
 
1,5 milions d’euros al foment del cinema doblat i subtitulat en català 
  
 El Govern ha aprovat destinar 1,5 milions d’euros a augmentar les estrenes 
comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana per a 
l’any 2010. Aquesta actuació s’emmarca en el Pla de Govern 2007-2010, que 
preveu el desenvolupament d’un nou marc estratègic que reforci el cinema en 
català i el cinema doblat o subtitulat en aquesta llengua en tots els seus 
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formats. Aquesta línia d’ajuts al doblatge o a la subtitulació en català, està 
preferentment adreçada a pel·lícules per al públic infantil i familiar. El termini 
de presentació de sol·licituds per a aquests ajuts s’iniciarà amb la seva 
publicació al DOGC i es tancarà el 30 de setembre. 
  
 
Catalunya Presenta. Associaçao Cultural, reconeguda oficialment pel 
Govern 
 
El Govern ha donat reconeixement oficial al centre Catalunya Presenta. 
Associaçao Cultural de Portugal, convertint-la així en una de les 123 
comunitats catalanes de l’exterior (CCE) que treballen amb el suport del 
Govern per projectar Catalunya al món.  
 
Amb aquest reconeixement, l’associació podrà beneficiar-se d’un ampli 
catàleg de serveis, com ara, l’enviament de publicacions periòdiques 
catalanes, l’organització de cursos de català, ajuts a la creació de pàgines 
web, beques per a estudis de postgrau a Catalunya, estades a Catalunya 
destinades a joves, exposicions internats o descomptes per poder veure la 
Televisió de Catalunya Internacional (TVCi). 
 
Les Comunitats Catalanes de l’Exterior són les agrupacions privades de gent 
catalana i estrangera catalanòfila arreu del món (casals, centres catalans, 
agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que el Govern reconeix per 
acord oficial. Aquestes entitats tenen com a objectius principals la promoció de 
Catalunya entre la societat civil i el suport a la gent catalana resident a 
l’exterior de Catalunya. Actualment hi ha comunitats a l’exterior oficialment 
reconegudes a gairebé 40 països d’arreu del món. 
 
 


