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El Govern destina 11,5 milions d’euros a projectes 
innovadors per millorar la qualitat de l’ocupació i la 
cohesió social 
 

• La finalitat dels projectes, cofinançats pel Fons Social Europeu, és 
incidir en l’estabilitat de l’ocupació, el nivell de qualificació de les 
persones; la igualtat d’oportunitats i la integració dels col·lectius 
amb majors dificultats 

 
• També volen donar suport a l’impuls de sectors emergents i el 

foment de l’emprenedoria 
 
El Govern ha acordat destinar 11,5 milions d’euros a la realització de projectes 
innovadors per a la millora de la qualitat de l’ocupació i la igualtat 
d’oportunitats en el treball, així com per a la realització de projectes 
ocupacionals i de desenvolupament local el 2010. Aquests recursos 
s’atorgaran mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 
 
Els projectes, cofinançats pel Fons Social Europeu, hauran de ser innovadors, 
integrals i sostenibles en el temps, alhora que hauran d’abordar millores de les 
oportunitats d’ocupació, de la qualitat dels llocs de treball, de l’equilibri 
territorial i de la competitivitat de les empreses. Es prioritzaran els projectes 
d’àmbit supramunicipal, que treballin amb un nombre important de persones 
desocupades i en els quals participin diferents entitats públiques o privades.  
 
La finalitat dels projectes subvencionables ha de ser la millora de la qualitat de 
l’ocupació a Catalunya incidint en aspectes com l’estabilitat de l’ocupació, el 
nivell de qualificació de les persones, la igualtat d’oportunitats i el foment de 
l’emprenedoria. 
 
Les activitats incloses en els projectes subvencionables s’han d’inscriure en 
els quatre eixos establerts al Programa Operatiu del Fons Social Europeu 
2007-2013 de Catalunya, que són el foment de l’esperit empresarial i millora 
de l’adaptabilitat del personal, les empreses i l’empresariat; el foment de 
l’ocupabilitat, la inclusió social i la igualtat entre homes i dones; l’augment i 
millora del capital humà, i la promoció de la cooperació transnacional i 
interregional. 
 
Els projectes hauran d’adequar-se a les prioritats següents: 
 

1. Desenvolupament de serveis específics per a l’ocupació, la formació i 
ajut en relació amb la reestructuració de sectors i empreses, i 
desenvolupament de sistemes d’anticipació de canvis econòmics i de 
futures necessitats de treball 
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2. Estratègies integrades que afavoreixin la creació i la consolidació 
d’ocupació en sectors emergents. 

 
3. Estratègies i accions específiques que donin suport al treball per 

compte propi i a la creació d’empreses de qualitat, tenint en compte els 
col·lectius estratègics. 

 
4. Noves metodologies i actuacions integrals que promoguin canvis 

estructurals vers la igualtat d'oportunitats quant a noves organitzacions 
del temps de treball i la millora de la participació de les dones en àmbits 
de presa de decisió i sectors masculinitzats; així com en relació amb 
nous models de qualitat per a la inserció laboral de persones 
amb trastorn mental i per al col·lectiu de joves. 
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El Govern destina 66,5 milions d’euros a obres de 
manteniment a la xarxa viària  
 

• Es faran una cinquantena d’actuacions de renovació del paviment 
i de millora de la seguretat viària arreu de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 66,5 milions d’euros per a 
l’execució, durant el període 2010-2011, de 51 actuacions de millora i 
manteniment de la xarxa viària arreu de Catalunya, que corresponen 
principalment a reforçaments del ferm, ordenació d’encreuaments i millora 
dels elements de seguretat viària.  
 
Anualment, el Govern destina al voltant de 70 milions d’euros a actuacions de 
conservació i manteniment de les carreteres catalanes per tal d’afavorir la 
seguretat viària i la comoditat en la conducció. Aquestes obres s’afegeixen a 
les actuacions de més abast que el Govern també impulsa, com 
desdoblaments  o condicionaments, i permeten incidir de manera rotatòria a 
les carreteres de les quals la Generalitat és titular, que sumen més de 5.000 
quilòmetres. 
 
La inversió aprovada avui es destinarà, per demarcacions, a desenvolupar les 
actuacions següents: 
 
30,2 milions d’euros a les carreteres de Barcelona  
 
A les comarques barcelonines, el Govern ha aprovat una inversió de 30,2 
milions d’euros per a l’execució de 27 actuacions. Entre les obres que s’ha 
previst dur a terme entre aquest any i el vinent, cal remarcar les millores del 
ferm i tasques complementàries a la C-32 en un tram de 6,5 quilòmetres entre 
Gavà i Sant Boi de Llobregat (3,2 milions d’euros) i a la C-17 al llarg de 13 
quilòmetres entre Parets del Vallès i la Garriga (3,5 milions d’euros).  
 
D’altra banda, hi ha programada una actuació de minimització de l’impacte 
acústic en diversos punts de la xarxa viària, a Vacarisses (C-58), Abrera (C-
55), Gavà (C-234), Vilalba Sasserra, Hostalric (C-35) i Canovelles (C-17). 
 
Demarcació de  Barcelona 
Anoia Millores característiques ferm de 

l’N-II Montmaneu - Argençola 
 

350.000 

Anoia Reforçament ferm a la C-1412a. 
Copons - Jorba 
 

1.500.000 

Baix Llobregat Nou ramal a la C-55 a la rotonda 
de la Flora. Olesa de Montserrat 
 

586.000 

Baix Llobregat  
 

Millora superficial ferm a la C-
32. Gavà – St. Boi de Llobregat 3.200.000 
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Baix Llobregat Millora superficial ferm a la B-
204. Viladecans – El Prat de 
Llobregat 

800.000 

Baix Llobregat Rotonda a la C-245. 
Castelldefels 854.000 

Bages 
 

Millora ferm a la B-430. Sallent - 
Artés 870.000 

Bages/Osona Millora ferm a la B-431. Avinyó - 
Sant Feliu Sasserra  1.200.000 

Bages Millora superficial ferm C-59. 
Moià – l’Estany 950.000 

Osona Millora superficial ferm N-141c. 
Tona - Malla 
 

1.090.000 

 Millores superficials ferm B-520. 
Vic - Taradell 1.280.000 

Vallès Occidental 
 

Reforçament carretera C-1413a. 
Sant Cugat del Vallès – Sant 
Quirze del Vallès 
 

1.000.000 

 

 Millora talús C-16. Terrassa 1.000.000 

 Enllumenat nus C-58 i AP-7. 
Ripollet – Cerdanyola del Vallès 
 

550.000 

Vallès Oriental Reordenació accessos C-59. 
Caldes de Montbui 767.000 

 Millora del ferm a l’N-152a. 
Montcada i Reixac – Mollet del 
Vallès  
 

1.300.000 

 Millora característiques ferm i 
obres complementàries C-17. La 
Garriga – Parets del Vallès 

3.500.000 

 Millores seguretat viària C-17. 
Túnel del Figaró.  1.200.000 

 Millores característiques ferm i 
treballs complementaris a la C-
1415b. Caldes de Montbui – 
Canovelles  

1.200.000 

Diverses comarques Mesures minimització impacte 
acústic. Vacarisses, Abrera, 
Gavà, Vilalba Sasserra, 
Hostalric i Canovelles 

1.454.000 

 Manteniment elements metàl·lics 
estructures  500.000 

 Millores ferm carreteres a les 
comarques centrals. Zones de 
Berga, Igualada i Vic 

900.000 

 Millores seguretat viària 
carreteres a les comarques 
centrals. Zones de Berga, 
Igualada i Vic 

750.000 

 Millores ferm a les comarques 
metropolitanes. Zones 
d’Argentona, Sabadell i 
Viladecans 

900.000 
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 Millores seguretat viària a les 
comarques metropolitanes. 
Zones d’Argentona, Sabadell i 
Viladecans 

750.000 

Revestiment de cunetes a les 
comarques centrals 

750.000 750.000 

Millores barreres de seguretat.  1.000.000 1.000.000 

TOTAL OBRES DEMARCACIÓ BARCELONA                                                                 30.201.000 

 
 
13,6 milions d’euros a les carreteres de Girona  
 
El Govern ha destinat 13,6 milions d’euros a nou obres que es 
desenvoluparan per a la millora i manteniment de la xarxa viària a les 
comarques gironines. Entre aquestes actuacions, cal remarcar les millores de 
ferm i dels elements de senyalització, drenatge i seguretat viària a la GI-522 
entre Castellfollit de la Roca i Sant Joan les Fonts (3,3 milions d’euros) i a la 
GI-541 a Sant Hilari Sacalm (2,4 milions d’euros). 
 
 

Comarques gironines   
Baix Empordà / 
Gironès 

Millora del ferm a la GI-633 i la GI-634. Cervià - Verges  1.600.000
 

Garrotxa Reforçament del ferm a la GI-522. Castellfollit de la Roca – Sant 
Joan les Fonts 

3.600.000

Garrotxa Millora del ferm a la GI-531. Sant Aniol de Finestres – les Planes 
d’Hostoles 

 870.000

Pla de l’Estany Reforçament carretera a la C-150a. Banyoles - Serinyà  1.150.000

Ripollès Millora ferm i obres complementàries a la C-38. Camprodon- Molló 950.000

 Millora ferm GI-401. Campdevànol - Gombrèn 870.000

Selva Millora del ferm i treballs complementaris a la GI-541. Sant Hilari 
Sacalm 

 2.400.000

 Millora del ferm a la GI-555. Sils - Massanes  1.200.000

 Rotonda a la C-25. Riudellots de la Selva  1.000.000

  TOTAL OBRES COMARQUES GIRONINES 13.640.000

 
11,1 milions d’euros a les carreteres de Lleida  
 
Pel que fa a la xarxa viària lleidatana, s’han inclòs en aquest programa vuit 
obres, amb una dotació total prevista d’11,1 milions d’euros. Entre les 
actuacions que es duran a terme, hi ha la millora de la C-461 a Adraén (la 
Vansa i Fórnols), i el reforçament del ferm de la C-12 entre Lleida i Corbins, 
amb una inversió prevista de 3,5 i 1,9 milions d’euros, respectivament. 
 
Comarques lleidatanes   
Alt Urgell 
 

Millora del ferm i del drenatge a la C-461. Adraén 
 

3.512.000

Pla d’Urgell Ordenació encreuament  LV-2001. Mollerussa 500.000
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Pallars Sobirà 
 

Ordenació accessos i reforçament L-510. Àreu – la Força d’Àreu 
 

600.000

Noguera 
 

Reforçament del ferm C-1412a. Ponts – Oliola.  1.408.000

Segarra, Urgell Ordenació accessos L-310. Tàrrega – Torrefeta i Florejacs 1.691.000
Segarra Millora d’encreuament L-324. Sedó (Torrefeta i Florejacs) 415.200
Segrià Reforçament ferm C-12. Lleida – Corbins 1.964.000
Solsonès Reforçament ferm C-451. Llobera - Olius 1.071.000
 TOTAL OBRES LLEIDA 11.161.200

 
 
7,1 milions d’euros a les carreteres del Camp de Tarragona  
 
El Govern ha destinat 7,1 milions d’euros per executar cinc actuacions de 
millora en carreteres del Camp de Tarragona; entre aquestes, cal remarcar els 
treballs que es duran a terme a la C-37 en un tram de 19 quilòmetres entre el 
Pont d’Armentera i Querol (2,7 milions d’euros) i de condicionament de la TV-
3031 als Guiamets (2,1 milions d’euros). 
 
 Camp de Tarragona   
Alt Camp Millores del ferm, cunetes i barreres de seguretat a la C-37. El Pont 

d’Armentera - Querol 
 

2.750.000

Priorat Millora del ferm i barreres de seguretat T-710. Falset – la Vilella 
Baixa 
 

1.100.000

 Condicionament de la TV-3031. Els Guiamets 2.100.000

 Millora del paviment i barreres de seguretat T-300. Marçà  500.000

  Seguretat viària. Formació de cunetes transitables 700.000

 TOTAL OBRES CAMP TARRAGONA 7.150.000

 
4,3 milions d’euros espai a la xarxa de les Terres de l’Ebre 
 
El Govern ha inclòs dues actuacions de millora a la xarxa de les Terres de 
l’Ebre: la millora de les barreres de seguretat a la C-12 al seu pas per la 
demarcació i el reforçament del ferm de la T-334 entre Horta de Sant Joan i 
Bot al llarg de 13 quilòmetres  
 
Terres de l'Ebre   
Diverses 
comarques 
 

Millora de barreres de seguretat C-12. Tortosa – límit Ribera d’Ebre 
 2.630.000

Terra Alta 
 

Reforçament ferm i treballs complementaris T-334. Horta de Sant 
Joan - Bot 
 

1.700.000

  TOTAL OBRES TERRES DE L'EBRE 4.330.000
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El Govern destina 4,5 milions d’euros a la variant de 
Balaguer 
 

• Els treballs de la via entre la C-12 i C-26 a Balaguer permetran 
evitar el pas per l’interior del nucli urbà  

 
• Les obres es licitaran el mes vinent 

 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 4,5 milions d’euros per a la 
construcció de la variant nord-oest de Balaguer, que connectarà la C-12 i la C-
26 i facilitarà una connexió més directa en direcció a Àger tant als conductors 
procedents de Lleida, Menàrguens o Corbins, com als procedents d’Algerri, 
Alfarràs o l’Aragó.  
 
Aquesta nova via, que donarà continuïtat a la variant sud, ja construïda, 
permetrà a aquests vehicles evitar el pas pel nucli urbà i, d’aquesta manera, 
millorar la seguretat viària i la mobilitat en aquest àmbit. Es preveu que les 
obres es licitin el mes vinent. 
 
La futura variant tindrà dos quilòmetres de longitud: el seu traçat s’inicia al 
final de l’actual variant sud de Balaguer i discorre per l’oest del nucli fins a 
enllaçar novament amb la C-12. La carretera projectada té una amplada de 10 
metres i està formada per dos carrils per a la circulació de 3,5 metres 
d’amplada i vorals d’1,5 metres cadascun.  
 
En el seu recorregut, compta amb dos enllaços: l’enllaç inicial, ja construït en 
el marc de la variant sud, format per una rotonda a diferent nivell respecte del 
tronc de la C-26; i un enllaç final sobre l’actual C-12, que estarà format per 
una rotonda a nivell. 
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El Govern aprova el Pla d’equipaments culturals de 
Catalunya 2010-2020 

 
• El Pla pretén completar la xarxa d’equipaments culturals bàsics 

per garantir l’accés de la ciutadania a la cultura 
 

• Estableix que Catalunya necessita 395 equipaments culturals més 
per disminuir les ràtios de població per equipament i les 
distàncies per accedir als serveis culturals bàsics 

 
• El Pla es basa en l’autonomia dels municipis pel que fa a la 

iniciativa de construir els nous espais, que comptaran amb el 
cofinançament de la Generalitat  

 
• El PECCat s’ha consensuat amb el món local 

 
 
El Govern ha aprovat avui el Pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-
2020, que estableix els equipaments municipals necessaris per completar la 
xarxa d’equipaments culturals bàsics i garantir així l’accés de la ciutadania a la 
cultura.  
 
El pla preveu que, per cobrir aquestes necessitats, Catalunya hauria de crear 
395 equipaments culturals en els propers 10 anys, entre biblioteques, arxius, 
centres culturals polivalents, equipaments escenomusicals, espais d’art i 
museus. 
 
El desplegament del Pla ha de permetre incrementar el nombre de municipis 
amb equipaments i serveis culturals, millorar les condicions dels equipaments 
existents i disminuir tant les ràtios de població per equipament com les 
distàncies per accedir als serveis culturals bàsics. El pla pren en consideració 
per primera vegada, amb una visió de conjunt i des d’una mirada territorial, la 
totalitat d’equipaments culturals considerats essencials per a Catalunya. 
 
El Pla dóna resposta a una llarga reivindicació plantejada des del món local, 
als objectius del Pla de Govern 2007-2010 i a la Resolució 70/VIII de 2007 del 
Parlament de Catalunya, en què s’insta el Govern a elaborar el Pla. Així 
mateix, el Pla respon a la voluntat del Govern d’articular un marc global de 
planificació que solucioni els dèficits detectats en matèria d’equipaments 
culturals i que permeti coordinar les accions en aquest àmbit entre Generalitat 
i administracions locals. 
 
Inventari dels equipaments culturals existents 
 
El Pla d’equipaments culturals té dues parts: una diagnosi de la situació actual 
dels equipaments culturals i una proposta de nou parc d’equipaments que ha 
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de cobrir les mancances detectades. En la fase de diagnosi del Pla, s’ha fet un 
inventari dels equipaments culturals a partir d’un formulari electrònic que la 
Generalitat va trametre a tots els ajuntaments, facilitant-los també suport 
tècnic i metodològic. L’inventari comptabilitza un total de 3.554 equipaments 
culturals a Catalunya, que es distribueixen per tipologia de la manera següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquests equipaments presenten un alt nivell de diversitat quant a dimensió, 
dotacions, funcionalitats i estat de conservació. L’inventari posa de manifest 
que les poblacions de més de 50.000 habitants tenen pràcticament tota la 
tipologia d’equipaments i que, a mesura que disminueix la població, també es 
redueix el ventall de tipus d’equipaments disponibles. 
 
També s’ha analitzat la conformació de la demanda potencial de serveis 
culturals dels catalans. En aquest sentit, es constata que el creixement 
demogràfic dels darrers anys comporta un increment de la demanda de 
serveis culturals, fet que es tradueix en la necessitat d’incrementar l’oferta 
d’equipaments culturals.  
 
El procediment d’assignació  
 
Tenint en compte la diagnosi, el Pla fa una proposta de millora del parc 
d’equipaments culturals, tot establint uns criteris d’intervenció, un procediment 
d’assignació d’equipaments i una proposta d’assignació per municipis. 
 
Pel que fa als criteris generals d’intervenció, el Pla estableix sis tipus 
d’equipaments culturals bàsics: arxius, biblioteques, museus, equipaments 
escènics i musicals, equipaments d’arts visuals, i centres culturals polivalents. 
Així mateix, el Pla preveu tres tipus bàsics d’intervenció: nova construcció, 
ampliació o reforma d’equipaments insuficients i millora d’equipaments.  
 
Amb relació al procediment d’assignació, les dotacions del Pla s’estableixen 
bàsicament amb un criteri demogràfic, tenint en compte les previsions de 
creixement de població per als propers anys. A més dels llindars demogràfics, 

                                            
1 Equipaments que els municipis utilitzen per fer, entre d’altres, activitats culturals. 

Equipaments Nombre  
Arxius 278 
Biblioteques 453 
Centres culturals 1.084 
Espais escenomusicals 436 
Espais d’art, sales d’exposició 263 
Museus, col·leccions i centres patrimonials 492 
Equipaments de tipologia diversa1 548 
TOTAL 3.554 
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també es tenen en compte factors de capitalitat comarcal i d’accessibilitat en 
zones aïllades o de baixa densitat demogràfica.  
 
El Pla estableix que correspondrà als municipis, en aplicació de l’autonomia 
local i el principi de subsidiarietat, dotar-se dels equipaments definits com a 
bàsics, i que la Generalitat oferirà suport econòmic per fer-ho.  
 
Tot i que s’adreça a equipaments públics, el Pla té en consideració, només a 
efectes d’inventari, els equipaments privats (per exemple, si un municipi té un 
teatre privat i no en té de públic, el Pla considera aquest municipi deficitari en 
aquesta infraestructura). Tanmateix, es preveu la possibilitat d’equiparar la 
condició dels equipaments d’entitats privades que tinguin acords de 
cooperació amb administracions públiques per a la prestació concertada de 
serveis. Aquesta fórmula és especialment indicada per a ateneus i 
equipaments similars d’entitats privades de caire associatiu. 
 
L’assignació d’equipaments per municipis en funció de llindars demogràfics és 
la següent:2 
 
Tram de municipis Equipaments Població  

beneficiària
Fins a 3.000 habitants -Equipament polivalent cultural i comunitari 532.846 
De 3.000  a 5.000 habitants - Biblioteca filial 

- Centre cultural polivalent elemental (“CAP Cultural”) 
251.963 

De 5.000 a 10.000 habitants - Biblioteca local (BL) 
- Centre cultural polivalent amb espai d’arts visuals 
(CCP1) 
- Espai basic escenicomusical (E1) 

602.711 

De 10.000 a 15.000 habitants - Arxiu municipal (AM) 
- Biblioteca local (BL) 
- Centre cultural polivalent amb espai d’arts visuals 
(CCP1) 
- Espai escenicomusical (E1) 

443.097 

De 15.000 a 30.000 habitants - Arxiu municipal (AM) 
- Biblioteca local (BL) 
- Centre cultural polivalent (CCP2) 
- Espai escenicomusical bàsic local (E2) 
- Espai d’arts visuals (AV1) 

904.363 

De 30.000 a 50.000 habitants - Arxiu municipal (AM) 
- Biblioteca central urbana (BCU) 
- Centre cultural polivalent (CCP2) 
- Espai escenicomusical bàsic local (E2) 
- Espai d’arts visuals (AV1) 

679.386 

Més de 50.000 habitants - Arxiu municipal (AM) 
- Biblioteca central urbana – Sistema local (BCU-SL) 
- Centre cultural polivalent (CCP3) 
- Espai escenicomusical local multifuncional (E3) 
- Espai d’arts visuals (AV2) 

4.055.425 

                                            
2 Vegeu les característiques dels equipaments a l’Annex. 
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Les noves necessitats d’equipaments culturals  
 
A partir dels criteris d’intervenció, el Pla estableix les necessitats 
d’equipaments culturals següents: 
 

Centres culturals i equipaments polivalents 

 
Escenico-
musicals 

Centres 
d'art 

Equipaments 
Polivalents CC "CAP" 

Centres 
Culturals 

Polivalents Arxius Museus 
Biblio-
teques Total

Fins  a 
3.000 
habitants     

Per determinar en 
plans locals 15       15

De 3.000 
a 5.000 
habitants     29      49 78
De 5.000 
a 15.000 
habitants 72 15   14   26 127
De 15.000 
a 50.000 
habitants 25 35  

 
5   27 92

Més de 
50.000 
habitants 6 7  

 

Per 
determinar 
en plans 

locals 
 
     52 65

Total  
assignat 103 57 44  19   154 377
Total  no 
assignat             18   18

Total  103 57 Per determinar 44  
Per 

determinar 19 18 154 395
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Equipaments escenomusicals 
El Pla proposa un total de 103 actuacions. Atès que hi ha un nombre important 
de municipis que disposen d’equipaments de titularitat privada (normalment 
d’entitats associatives), el Pla preveu que s’hauran de considerar les 
actuacions en els municipis que no disposin d’equipament de titularitat pública 
en funció del fet que hi hagi equipament privat i del nivell de concertació que 
s’estableixi en cada municipi.  
 
Espais d’art 
El Pla defineix com a espai d’art els centres que acullen una programació 
estable orientada a les arts visuals. El Pla proposa dotar d’un equipament 
especialitzat complet els municipis de més de 50.000 habitants, i d’un 
equipament bàsic els situats entre 15.000 i 50.000 habitants. Per sota 
d’aquest llindar, es proposa un equipament mínim de sala d’exposicions 
polivalent, que pot estar allotjat en altres equipaments culturals o polivalents. 
En total, el Pla proposa 57 actuacions. 
 
Centres culturals polivalents 
L’assignació d’equipaments culturals polivalents als municipis de fins a 3.000 
habitants es durà a terme mitjançant plans locals. No obstant això, el Pla 
proposa una intervenció selectiva (15 centres) a municipis de fins a 3.000 
habitants situats en zones geogràfiques estratègiques que permeten evitar 
àrees d’aïllament. Aquests centres adquiririen el concepte de “CAP cultural”. 
 
D’altra banda, el Pla també estableix la construcció de 29 CAP culturals en els 
municipis petits (3.000-5.000 habitants). Un nombre important d’aquests 
municipis tenen algun tipus de dotació tant de caràcter públic com, sobretot, 
privat. En tots els casos caldrà fer un estudi d’idoneïtat per comprovar quina 
és l’opció més interessant. Els centres culturals polivalents a municipis de més 
de 5.000 habitants s’assignaran en funció dels plans locals d’equipaments. 
 
Arxius  
Amb l’aplicació del Pla, serà la primera vegada que des del Govern s’actuï en 
l’àmbit dels arxius municipals. Aquesta intervenció està justificada perquè els 
serveis d’arxiu municipal són de creació obligatòria per als ajuntaments de 
municipis catalans de més de 10.000 habitants. Així doncs, el Pla es proposa 
actuar als 19 municipis on l’arxiu municipal és obligatori i no tenen aquest 
servei en les condicions requerides. 
 
Museus 
La taula d’experts que ha treballat el Pla en l’àmbit dels museus, integrada per 
la Junta de Museus de Catalunya, ha optat per no fer assignacions directes 
d’equipaments, sinó per dissenyar un horitzó global d’intervencions que cal 
dur a terme per millorar l’oferta museística del país. Així doncs, el Pla proposa 
actuar en els aspectes següents: 
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- Millora de museus registrats: es contribuirà a millorar la qualitat dels 
museus que hi ha, a ampliar les funcions patrimonials que fan i a 
complementar projectes museològics i museogràfics en procés de 
desenvolupament.  

- Creació de nous museus: es pretén aportar solucions que contribueixin 
a pal·liar els desequilibris territorials en el mapa de museus i dotar de 
museus els territoris museísticament deficitaris.  

- Conversió de col·leccions en museus registrats: es pretén aconseguir 
que el major nombre possible de col·leccions que hi ha a Catalunya 
compleixin els requisits de la Llei de museus de 1990 i siguin 
considerades museus registrats.  

 
 
Biblioteques 
En el cas de les biblioteques, el desplegament dels equipaments bibliotecaris 
disposa del marc específic del Mapa de Lectura Pública. Amb la darrera 
actualització, hi haurà un total de 255 actuacions. D’aquestes actuacions, 109  
compten amb finançament dins el PUOSC 2008-2102, de manera que 
restaran encara pendents 154 actuacions per completar el Mapa.  
 
Plans locals d’equipaments per determinar-ne la situació i adaptar-ne la 
dotació 
 
El Pla preveu un instrument complementari per determinar la situació dels 
equipaments culturals als municipis: els plans locals d’equipaments. Els plans 
locals han de permetre als municipis planificar un escenari de la seva oferta 
d’equipaments culturals en el marc del seu desenvolupament cultural i d’acord 
amb el Pla. 
 
Aquests plans permetran als municipis proposar dotacions que no els hagin 
estat assignades inicialment en el Pla (centres culturals polivalents i altres 
equipaments justificats per les especificitats locals) i incorporar-les al mapa 
d’equipaments del Pla. Així mateix, els plans locals permetran convalidar 
equipaments privats (ateneus) de vocació pública. 
 
Els plans locals hauran de ser aprovats pel ple de l’ajuntament, prèvia 
validació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. El 
Departament convocarà periòdicament subvencions adreçades als municipis 
per redactar aquests plans, i donarà suport als municipis durant el procés 
d’elaboració. 
 
 
Plans locals a municipis de fins a 3.000 habitants 
 
El Pla inclou també un pla d’actuació per als municipis de fins a 3.000 
habitants, ja que el manteniment d’una oferta cultural estable en aquestes 
poblacions representa un esforç considerable per als municipis. L’inventari 
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d’equipaments culturals de Catalunya posa en relleu que pràcticament el 80% 
d’aquests municipis disposen d’algun tipus d’equipament cultural i la tipologia 
d’equipament més estesa és la dels equipaments polivalents.  
 
En conseqüència, el Pla es planteja donar suport als municipis de fins a 3.000 
habitants amb la creació d’espais polivalents culturals comunitaris que puguin 
acollir activitats i programacions culturals, conjuntament amb altres activitats 
de caràcter social, cívic, informatiu o formatiu.  
 
 
Plans específics: Barcelona i la Vall d’Aran  
 
El Pla preveu la creació de plans específics per a la ciutat de Barcelona i per a 
la Vall d’Aran. En el cas de Barcelona, el Pla reconeix el factor de capitalitat 
espai que exerceix la ciutat, reconegut de forma explícita en termes jurídics en 
la seva Carta Municipal. Atenent aquesta especificitat, es preveu l’elaboració 
d’un pla específic d’equipaments culturals per a la ciutat de Barcelona en 
sintonia amb les directrius del Pla. 
 
El Pla d’equipaments culturals de Catalunya també considera que la comarca 
de la Vall d’Aran, en tant que territori singular amb especificitat reconeguda a 
la norma legal bàsica de Catalunya, haurà de tenir un pla d’equipaments propi, 
que reconegui aquesta realitat específica, basada en gran mesura en una 
identitat cultural pròpia i diferenciada.  
 
 
Primeres accions del Pla 
 
El 2010 es preveu iniciar les primeres accions de suport als municipis per al 
desplegament del Pla. Es faran tres convocatòries de subvencions: per a 
l’elaboració dels plans locals d’equipaments culturals, per a la redacció de 
projectes executius d’equipaments culturals i per a l’adquisició d’equipament 
audiovisual per a la projecció de continguts digitals en equipaments culturals. 
 
Paral·lelament, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació farà un 
informe tècnic amb recomanacions per a la configuració d’equips de gestió i 
de recursos humans per a equipaments culturals i un altre informe que 
recollirà les instruccions tècniques i recomanacions per a instal·lacions, 
dotacions i equipaments tècnics per a equipaments culturals. 
 
 
Memòria econòmica del Pla: la coresponsabilitat amb els municipis 
 
El període de vigència del Pla s’estableix entre els anys 2010 i 2020. Una 
primera estimació de la inversió necessària per dur a terme les propostes del 
Pla s’avalua en 1.217 milions d’euros. El Pla preveu que aquest finançament 
sigui paritari entre els municipis i la Generalitat.  
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Es preveuen també aportacions superiors al 50% en casos específics 
(municipis petits en zones de muntanya amb dotació atorgada per criteri de 
correcció territorial, projectes d’equipaments mancomunats, etc.). Cal recordar 
que el Pla parteix del reconeixement de l’autonomia dels municipis pel que fa 
a la iniciativa de construir els nous espais. 
 
Els ajuts del Departament poden consistir en l’atorgament de subvencions a 
fons perdut o a facilitar l’accés a línies de crèdit específiques. Els municipis i 
ens locals podran formular peticions d’ajut econòmic destinats a la 
programació, construcció, ampliació o reforma d’equipaments culturals sempre 
que aquests s’adeqüin a les previsions i determinacions establertes en el Pla.  
 
 
Un pla consensuat amb el món local 
 
El Pla és el resultat d’un procés de treball que es va iniciar amb l’elaboració 
d’un inventari dels equipaments culturals de Catalunya i l’estudi sobre el 
consum cultural de la població catalana. També es van crear taules d’experts 
de cada àmbit de treball del Pla que van redactar un informe de situació. A 
partir d’aquests treballs, es van definir el model i els criteris d’assignació 
d’equipaments als municipis. 
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Impuls definitiu als centres que substituiran la presó 
Model de Barcelona 
 

• El Govern ha autoritzat la licitació per la construcció, conservació i 
explotació del futur Centre Penitenciari de Preventius de 
Barcelona i el de Els Plans, a Tàrrega 

 
• En els futurs equipaments, que substituiran la presó Model, s’hi 

invertiran més de 273 milions d’euros 
 

• El Centre de Preventius tindrà una capacitat per a 1.200 interns 
entre homes, dones i joves, que es distribuiran en vuit mòduls  

 
• Pel que fa al Centre Penitenciari Els Plans de Tàrrega, podrà acollir 

750 reclusos  
 
El Govern ha aprovat avui la licitació de la construcció, conservació i 
explotació dels dos nous equipaments que suposaran el tancament definitiu 
de la presó Model de Barcelona. Es tracta del Centre Penitenciari de 
Preventius de Barcelona i del Centre Penitenciari Els Plans, a Tàrrega 
(l’Urgell). El pressupost d’ambdues instal·lacions puja a més de 273 milions 
d’euros.  
 
Centre Penitenciari de Preventius de Barcelona 
 
La construcció del Centre Penitenciari de Preventius requerirà una inversió 
estimada de 122.640.898 euros, un cost que inclou els treballs d’enderroc de 
les instal·lacions que actualment ocupen els terrenys. Un cop comenci a 
executar-se el projecte, els treballs previsiblement s’allargaran durant un 
termini de dos anys i mig.  
 
El projecte del futur Centre Penitenciari de Preventius de Barcelona suposarà 
el tancament definitiu de la presó Model i el trasllat de l’equipament centenari 
fora de la trama urbana de la ciutat. 
 
El Centre de Preventius es construirà entre els carrers 5,6 i D de la Zona 
Franca, en uns terrenys de 25.412 metres quadrats situats al costat de l’antiga 
llera del riu Llobregat. L’espai en el que es construirà el nou centre ha estat 
consensuat amb l’Ajuntament de Barcelona, en virtut de l’acord signat entre 
aquesta institució i el Govern per al tancament de la Model, el març de l’any 
passat.  
 
El nou centre, amb una superfície construïda de 60.598,10 m2 tindrà capacitat 
per a 1.200 interns, i mòduls per a homes, dones i joves. Les instal·lacions 
estaran concebudes per a interns pendents de judici i reclusos en trànsit, que 
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estiguin complint condemna a altres centres, i hagin de comparèixer davant 
dels òrgans judicials de Barcelona. La seva condició de centre capaç d’acollir 
els diferents col·lectius d’interns és necessària tenint en compte el trasllat fora 
de la ciutat del Centre Penitenciari de Joves –fet realitat el desembre passat-.  
 
El disseny de l’equipament, obra dels arquitectes Josep Benedito i Agustí 
Mateos, disposa els edificis de manera longitudinal i organitzats entorn un eix 
principal sobre el que se situen els edificis separats per patis. L’equipament 
comptarà amb 6 mòduls de vida en règim ordinari per a homes, de 72 cel·les 
per a dues persones cadascuna; un mòdul per a joves amb la mateixa 
capacitat, i un altre mòdul per a dones, amb 59 cel·les també dobles. El mòdul 
de dones també s’equiparà amb 8 cel·les per a ingressos i 2 més individuals 
per aïllament. 
 
Els interns amb destinacions ocuparan un mòdul separat de 28 cel·les amb 
capacitat per a dues persones. El centre també tindrà un mòdul d’ingressos, 
amb 40 cel·les –algunes adaptades a persones amb mobilitat reduïda-, i un 
altre per a interns sancionats. En total, el centre comptarà amb 677 cel·les. 
 
A banda dels mòduls de vida, el Centre Penitenciari de Preventius disposarà 
d’instal·lacions per atendre les necessitats de la població interna. 
L’equipament disposarà d’una infermeria amb espais diferenciats per a malalts 
orgànics i psiquiàtrics, i d’un edifici per a activitats culturals i de formació. El 
conjunt de les edificacions estaran envoltats per un perímetre de seguretat. 
 
El disseny de l’edifici del Centre Penitenciari de Preventius incorpora mesures 
per tal d’optimitzar el consum energètic, com ara l’aprofitament de la producció 
d’aigües grises del propi centre. 
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Imatge virtual del futur Centre Penitenciari de Preventius de Barcelona 
 
Centre Penitenciari Els Plans  
 
La societat Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA) serà l’encarregada tant de la 
contractació com del seguiment de les obres del nou Centre Penitenciari Els 
Plans a Tàrrega (l’Urgell). En concret, l’edificació d’aquest nou equipament es 
farà al pla de la Corbella, un  terreny elevat amb una suau pendent cap al 
Nord-est, situat al municipi de Tàrrega. El solar està delimitat per l’autovia A2 -
al seu punt quilomètric 511-, un camí veïnal i un important talús. Les 
edificacions del centre s’inscriuen en un perímetre d’aproximadament 300 x 
300 m. 
 
El futur centre penitenciari tindrà un total de 68.825 m2 construïts i  123.590 
m2 d’urbanització. L’accés al recinte s’ha projectat com un desviament del 
carril lateral de la A2, a partir del qual s’ubicarà, en un costat, l’aparcament de 
visitants i en l’altre, el de funcionaris i la cabina de control. El centre disposarà 
d’un únic accés tan rodat com de vianants al seu interior. 
 
L’edifici d’accés serà l’únic que se situarà fora del recinte de seguretat 
penitenciari. En el seu interior hi haurà tots els edificis que configuren el 
centre, que estaran disposats al voltant d’un espai de relació central. 
 
El projecte contempla que la majoria d’edificis siguin de planta baixa i 2 
plantes i acolliran les següents unitats: comandaments, comunicacions i 
ingressos, infermeria, Departament Especial de Règim Tancat (DERT), 8 
mòduls de vida, logística i tallers. A més, les instal·lacions comptaran amb una 
piscina, un camp de futbol i un pavelló poliesportiu. 
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Els Plans compta amb un pressupost de més de 151 milions d’euros, que 
inclouen les obres del centre penitenciari, els accessos, i els subministraments 
(xarxa de sanejament, subministrament d’aigua, comunicacions i serveis 
d’electricitat i gas). Està projectat per allotjar una població penitenciària de 750 
interns. Concretament, tindrà 512 cel·les dobles a mòduls de vida (64 cel·les 
per mòdul); 19 cel·les dobles per a ingressos; 32 cel·les individuals al DERT, i 
44 cel·les dobles per a infermeria. Això suposa un total de 512 cel·les de règim 
ordinari i 95 cel·les de règim tancat. 
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Imatge virtual del futur centre  
 

 
 
El Pla d’Execució Penal 
 
Les 750 places de capacitat del centre penitenciari Els Plans i les 1.200 del 
Nou Centre de Preventius de Barcelona formen part de les 4.700 noves places 
que preveu el Pla d’execució penal per donar resposta al creixement de la 
població reclusa a Catalunya i fer la substitució de les instal·lacions obsoletes. 
En concret, el Pla inclou la construcció de set centres penitenciaris i  el 
tancament de nou centres.  
 
Cal recordar que actualment ja s’han posat en marxa el CP Brians 2 (Sant 
Esteve ses Rovires), el  CP Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) i el CP Joves 
(La Roca del Vallès), i la presó de Trinitat (Barcelona) ha deixat de funcionar 
com a centre penitenciari de règim ordinari. Pel que fa a la resta del Pla, 
paral·lelament a la construcció del CP Puig de les Basses (Figueres), s’han 
posat en marxa les obres del CP Mas d’Enric, al Catllar, que substituirà el 
Centre Penitenciari de Tarragona.  
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El Govern invertirà més de 46 milions d’euros en 
millorar comissaries i parcs de bombers  

 
• El pressupost permetrà enllestir i posar en marxa prop d’una 

trentena d’obres fins el 2012 que modernitzaran les 
infraestructures en seguretat ciutadana i emergències 

 
• La inversió total fins al 2012 supera els 83 milions d’euros 

 
El Govern ha aprovat avui destinar més de 46 milions d’euros fins el 2012 per 
dur a terme prop d’una trentena d’obres en comissaries i parcs de bombers. 
Les actuacions s’emmarquen dins del pla de millora, modernització i 
construcció de noves infraestructures en matèria de seguretat ciutadana i 
emergències. 
 
El pressupost previst per aquest any és de 19 milions d’euros, entre obres i 
projectes. Una despesa que permetrà acabar d’enllestir les actuacions ja 
iniciades i  començar de noves. D’aquesta despesa, 12.729.062 euros aniran 
destinats a la construcció i ampliació de nous parcs de bombers, i 5.336.436 
euros a la adequació i reformes de les comissaries. Un dels projectes més 
rellevants previstos és la construcció de la nova regió policial de Girona, que 
s’ubicarà a Salt. 
 
Les obres que s’iniciaran aquest any són: 
 

- Nova construcció parc i edifici Seu Regió Emergències Girona 
 
- Reforma del parc de bombers de Guardiola de Berguedà 

 
- Nova construcció de parc de bombers a Llançà. 

 
- Nova construcció parc i edifici Seu Regió Emergències Centre a 

Manresa. 
 

- Nova construcció de parc de bombers a Olot. 
 

- Nova construcció de parc de bombers a La Roca del Vallès. 
 

- Ampliació i reforma del parc de bombers de La Seu d’Urgell. 
 

- Centre de Processament de Dades de Bellaterra. 
 

- Centre de Processament de Dades del Complex Central de Sabadell 
 

- Obres d’adequació funcional de la planta 3ª de  la comissaria Horta-
Guinardò. 
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- Aparcament exterior de la comissaria de Vielha. 

 
- Obres complementaries en diverses comissaries de Lleida. 

 
- Obres de millora en comissaries existents. 

 
 
Durant el 2010 també s’enllestiran més d’una desena d’obres que s’estan 
desenvolupant en aquest moments. A finals de 2012, el departament d’Interior 
haurà invertit més de 83 milions (des de 2009 fins 2012) en la millora de 
comissaries i parcs de bombers. 
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El Govern impulsa el Centre de Residus de Campdorà, 
al Gironès 
 

• S’autoritza una subvenció per tirar endavant l’elaboració del 
projecte del Complex Tecnològic de Gestió de Residus Municipals 
de Campdorà 

 
• Aquest centre garantirà el màxim aprofitament dels residus 

municipals de la comarca i donarà servei a 175.000 persones 
 
El Govern ha autoritzat avui una subvenció a l’Ajuntament de Girona per tirar 
endavant la gestió i tramitació del projecte del Complex Tecnològic de Gestió 
de Residus Municipals de Campdorà, al Gironès. L’Ajuntament de Girona és 
l’ens promotor d’aquest projecte, juntament amb l’Agència de Residus de 
Catalunya.  
 
La subvenció autoritzada pel Govern té per objecte finançar la contractació 
dels serveis d’enginyeria i assistència tècnica per a la gestió integral del 
projecte constructiu. En concret, es subvencionen les despeses que suposen 
la redacció del projecte bàsic i executiu, i la supervisió de l’execució de les 
obres i de la posada en marxa de la instal·lació. Es preveu que aquest any, un 
cop es determini el pressupost detallat de totes les actuacions que s’han de 
realitzar en la fase constructiva, l’Agència de Residus de Catalunya 
formalitzarà el seu finançament.  
 
El Complex Tecnològic de Gestió de Residus de Campdorà donarà servei a la 
població del Gironès, és a dir,a  175.000 habitants, i serà un centre de 
referència a Catalunya. Donarà cabuda a diferents instal·lacions per garantir la 
màxima recuperació i valorització de la totalitat dels residus municipals abans 
del seu destí final.  
 
El centre inclourà una planta de tractament de la fracció orgànica recollida 
selectivament (restes de menjar i restes vegetals), de la qual s’obtindrà adob 
per a usos agrícoles i energia elèctrica. Es tirarà endavant una planta de 
tractament de la fracció RESTA (aquells residus que no es recullen 
selectivament), on es recuperaran materials que poden tornar al cicle 
productiu i es valoritzarà energèticament el rebuig un cop tractat, garantint el 
màxim aprofitament dels recursos. També s’adequarà l’espai per ubicar una 
planta de tractament de voluminosos (sofàs, mobles, etc.), on es classificaran i 
recuperaran tots aquells materials valoritzables; així com una planta de 
transferència on arribarà el paper/cartró i el vidre de diferents indrets i 
s’adreçarà cap a les plantes de recuperació corresponents. El complex també 
integrarà l’existent depuradora d’aigües residuals. Per últim, el projecte preveu 
el desmantellament de l’actual incineradora de Campdorà, amb la restauració i 
recuperació paisatgística de l’espai que actualment ocupa.  
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La implantació d’aquestes infraestructures de gestió de residus es portarà a 
terme amb respecte per l’entorn paisatgístic, millorant la ribera del riu, els 
accessos i els espais que l’envolten. L’actuació s’emmarca en el Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals, aprovat per Decret 
el passat mes de febrer, que estableix, per primera vegada al nostre país, la 
racionalització de la planificació de les instal·lacions de tractament de residus 
arreu del territori.  
 
El model català de gestió de residus municipals es fonamenta en generar 
menys residus i obtenir més recuperació. L’objectiu és aprofitar el màxim de 
materials recuperables que puguin retornar al cicle productiu, amb el 
conseqüent estalvi d’energia i matèries primeres que això suposa, i tractar tots 
els residus abans que arribin al seu destí final. La gestió dels residus 
municipals a Catalunya de forma moderna i sostenible és una tasca que es 
porta a terme conjuntament entre Govern i ens locals. En aquest procés, la 
ciutadania té també un paper protagonista indispensable. 
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Altres Acords de Govern 
 
Renovació de Josep Maria Rañé com a president del CTESC  
 
El Govern ha aprovat renovar Josep Maria Rañé Blasco com a president del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) i Teresita Itóiz i 
Cruells com secretària executiva de l’organisme. 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és un ens de dret 
públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i 
funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i 
d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i 
ocupacionals. 
 


