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El Govern aprova un Pla de xoc per al sector 
agroalimentari 
 

• El Govern activa 25 mesures per donar suport al sector agrari, 
pesquer i a la indústria agroalimentària 

 
• Les accions inclouen préstecs per al circulant i per inversions, així 

com l’avançament de pagament de diversos ajuts  
 

• Una altra mesura destacada és la convocatòria de l’ajut al 
cessament anticipat 

 
El Govern ha aprovat un pla de xoc per al sector agroalimentari que té com a 
objectiu donar resposta a les principals necessitats del sector, tant agrari com 
pesquer, i a la indústria agroalimentària. En total, el pla té 25 mesures 
prioritàries, algunes de les quals s’han elaborat conjuntament amb el Ministeri 
del Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM).  
 
El pla de xoc s’han elaborat després d’escoltar les propostes de les 
organitzacions professionals agràries i altres representants del sector, ja sigui 
a través de contactes bilaterals, de les taules sectorials o de foment i 
concertació.  
 
El conjunt de les mesures del Pla s’articulen d’acord amb vuit objectius: 
facilitar l’accés al circulant a les explotacions; suport a la indústria i a les 
cooperatives i millora de les condicions del avals; facilitar el cessament 
anticipat; fomentar la millora de les estructures agràries; impuls a la 
internacionalització; la reducció de costos directes i indirectes per les 
explotacions agràries; fomentar la transparència i la interrelació entre els 
diferents actors de la cadena agroalimentària i una línia d’ajuts al sector de la 
pesca. 
 
Facilitar l’accés al circulant a les explotacions 
 
Mesura 1: El Govern aportarà liquiditat a les explotacions mitjançant crèdits 
bonificats a partir d’un any de carència i amb una amortització total de 5 anys. 
Aquesta liquiditat a les explotacions es farà mitjançant una línia de préstecs 
bonificats per a Agricultors Professionals i Explotacions Agràries Prioritàries a 
partir d’un any de carència i amb una amortització total de 5 anys. 
 
En aquest sentit, també està previst bonificar els interessos de tots els 
préstecs de l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA). Un exemple d’això és la 
línia de préstecs ICCA per finançar el circulant del sector de la fruita dolça, 
que estableix 5.000 euros per hectàrea.  
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Mesura 2: El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM) ha posat a 
disposició del sector agrari una línia de 1.300 milions d’euros per facilitar 
l’accés al crèdit mitjançant la línia ICO-liquidez 2010. En base a l’estructura 
del sector a Catalunya es calcula que això pot representar una injecció 
financera aproximada de l’ordre del 10% del total dels 1.300 milions d’euros. 
 
Mesura 3: El MARM subvencionarà els avals que siguin necessaris per 
accedir a préstecs sol·licitats pels agricultors per cobrir capital circulant. El 
MARM subvencionarà fins a un import de 50.000 euros. 
 
Mesura 4: Augmentar en dos anys de carència els crèdits ja existents al sector 
ramader de l’any 2008.  Aquesta actuació es co-finança amb l’Estat a un 50% i  
representa que s’ajorna el pagament de 9 milions d’euros durant 2 anys.  
 
Mesura 5: El MARM dóna una moratòria de dos anys als préstecs destinats a 
modernització, i amortitzarà part del capital dels préstecs orientats cap a la 
incorporació de joves per un total de 252 milions d’euros. Això representarà 
per Catalunya retardar dos anys el pagament de 24.280.000 euros. 
  
Mesura 6: Avançament del Pagament Únic. S’avança la disposició de liquiditat 
per part del sector d’entre 60 dies i 120 dies en funció del tipus d’ajut. Tenen 
dret a sol·licitar l’ajut un total de 64.157 sol·licitants. L’import global dels drets 
previstos de pagament únic pel 2010 puja a 238.033.000 euros. Aquest 
avançament s’ha sol·licitat a la Comissió Europea l’avançament del pagament 
del 100% durant la segona quinzena d’octubre de 2010.   
  
Mesura 7: Avançament de l’ajut de fruita de closca (avellana, ametlla, garrofer  
i festuc) durant la segona quinzena d’octubre de 2010, que té un pressupost 
aproximat d’uns 13.800.000 euros. Cal sol·licitar a la Comissió Europea un 
avançament. 
 
Mesura 8: Avançament del pagament de les indemnitzacions compensatòries i 
determinades mesures agroambientals. És el cas de les ajuts per conservació 
i millora de races autòctones; la lluita contra l’erosió en mitjans fràgils de 
conreus llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge; apicultura per a la 
millora de la biodiversitat; foment de pasturatge de sotabosc en perímetres de 
protecció prioritària; millora i foment de prats i pastures; millora de pastures en 
zones de muntanya o gestió de les zones humides incloses al conveni 
internacional que regula aquestes zones, el Ramsar. 
 
L’avançament del pagament de l’ajut entre un mes o mes i mig permetrà reduir 
les necessitats de finançament de les explotacions beneficiàries. La dotació 
pressupostària seria d’uns 18.130.000 d’euros. 
  
Suport a la indústria i a les cooperatives i millora de les condicions del 
avals 
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Mesura 9: Posar a disposició de la indústria agroalimentària i les cooperatives 
agràries 70 milions d’euros en concepte d’ajuts directes i préstecs a interès 
zero. D’aquests ajuts, 37,5 milions d’euros corresponen a crèdits a interès 
zero; uns 8 milions al Pla de Modernització de Cooperatives i la resta a ajuts 
dels fons FEADER, que es complementarà amb altres 8 milions d’euros en 
préstecs a interès zero, compatibles amb els ajuts del propi Pla. 
 
Així mateix, s’estan cercant nous tipus de garanties per a poder oferir als 
industrials i cooperativistes unes condicions menys costoses que les actuals i 
.facilitar així garanties i avals. 
  
Facilitar el cessament anticipat 
 
Mesura 10: Convocatòria de l’ajut al cessament anticipat de l’activitat agrària. 
A partir d’aquest moment, no és necessari que s’incorpori un jove per acollir-
se a l’ajut. Aquesta mesura té com objectiu facilitar el relleu generacional al 
sector agrari, alhora que permet la consolidació de les explotacions existents i 
dóna una sortida a productors, d’entre 60 i 65 anys, que no estan disposats a 
fer les inversions necessàries per fer més competitiva la seva explotació.  
 
S’estima que es poden beneficiar d’aquesta mesura uns 350 productors, que 
cobrarien 1.158.150 milions d’euros el darrer trimestre. Pel 2011, 2012 i 2013 
la xifra aproximada seria de 12,5 milions d’euros. 
 
Fomentar la millora de les estructures agràries 
 
Mesura 11: Crèdits a interès zero per la instal·lació de xarxes de protecció de 
cultius. Amb aquesta mesura s’obre la participació a totes les varietats de 
cultius i a totes les comarques de Catalunya per tal que les explotacions 
puguin disposar de xarxes de protecció contra les pedregades i les plagues. 
Es tracta d’una línia de crèdits bonificats a interès zero i per un import total de 
7 milions d’euros. 
 
Mesura 12: Crèdits a interès zero per la instal·lació d’estructures de reg a 
l’interior de les finques particulars. Així, s’ajuda a la instal·lació del reg a 
l’interior de les parcel·les, complementant les inversions que a dia d’avui ja fa 
el Govern amb nous regs. L’import puja als 5 milions d’euros. 
 
Mesura 13: Crèdits a interès zero per les explotacions porcines i avícoles per 
tal d’adequar-se a les normatives europees de benestar animal. En el cas del 
porcí, el termini finalitza l’1 de gener de 2013, mentre que el sector avícola té 
marge fins l’1 de gener de 2012. Per ajudar-los, s’ha planificat la creació d’una 
línia d’ajuts mitjançant crèdits bonificats a interès zero i per un total de 10 
milions d’euros. 
 
Mesura 14: Crèdits a interès zero per les l’adquisició de maquinària agrícola. 
L’objectiu és ajudar a les explotacions a disposar de maquinari agrícola que 
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faci les explotacions més competitives. Per ajudar-los, el Govern ha publicat 
una línia d’ajuts mitjançant crèdits bonificats a interès zero i per un total de 5 
milions d’euros. 
 
Mesura 15: Convocatòria extraordinària de la línia d’ajuts per a la renovació 
del parc de maquinària agrícola de Catalunya. Donat l’elevat nombre de 
sol•licituds del 2009, es pretén recuperar i per tant ampliar el nombre 
d’expedients que ja van ser resolts positivament en la convocatòria de l’any 
anterior. El Govern preveu destinar-hi un milió  d’euros. 
 
Impuls a la internacionalització 
 
Mesura 16: Nou impuls a la internacionalització. Això és farà mitjançant una 
nova campanya intensiva de promoció que complementa les actuacions del 
Govern a través de l’empresa de Promoció Exterior,  PRODECA. El sector 
podrà definir quins plans volen impulsar i comptaran amb el suport de 
l’Administració per impulsar-los. Es preveu una inversió d’un milió i mig 
d’euros.  
 
Reducció de costos directes i indirectes per les explotacions agràries 
 
Mesura 17: Millora de les condicions de contractació de les assegurances 
agràries. La situació de crisi que viuen algunes explotacions fa, en molts 
casos, que deixin de contractar l’assegurança agrària per reduir costos, 
quedant així en situació de desempara. L’objectiu és augmentar un 10% la 
subvenció de les línies que encara tenen oberta la contractació com els 
fruiters, l’arròs, els cítrics o el raïm de vinificació.  El cost d’aquesta mesura 
s’estima en uns 700.000 euros. 
 
Cal destacar també la Nova Ordre del MARM de Materials Específics de Risc 
(MER). El Govern ha aconseguit que l’Ordre estableixi un sistema de control 
dels subproductes generats en la cadena alimentària càrnia segons la qual 
s’eximirà definitivament als ramaders de fer-se càrrec dels MER. Així, el sector 
productor boví a Catalunya tindrà una disminució de costos d’aproximadament 
7,4 milions d’euros. Aquesta reducció de costos se sumarà a la ja assolida pel 
sector ramader davant de la impossibilitat que els escorxadors carreguin als 
ramaders la taxa d’investigació de residus, avaluada en un milió d’euros. 
 
Mesura 18: Emissió telemàtica de certificats sanitaris de moviments de bestiar 
per part dels ramaders (autoguies). Es tracta del desenvolupament d’un mòdul 
complementari al SIR (Sistema d’Informació Ramadera) que permeti al 
ramader realitzar la sol·licitud dels certificats sanitaris de moviments d’animals, 
la consulta de la informació de les seves explotacions ramaderes i dels seus 
animals a través d’Internet. D’aquesta manera s’evitaran els desplaçaments i 
les esperes a les oficines comarcals. L’estalvi mínim previst pel sector és de 
1.750.000 d’euros. 
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Mesura 19 : Declaració Única (DUN) simplificada. Es tracta d’un esborrany de 
declaració que ja conté part de les dades a declarar. Dels més 64.000 
declarants, 13.833 se’n podran beneficiar enguany d’aquest tipus de 
declaració, el que suposarà un estalvi de recursos i temps. Es tracta d’una 
mesura pionera a l’estat espanyol que pot tenir un estalvi potencial pel sector 
de 750.000 euros. Està previst anar ampliant el nombre de beneficiaris amb 
DUN simplificada en les properes campanyes.  
 
Mesura 20 : Creació de l’Oficina de Suport a l’Empresari Agrari. És un nou 
sistema d’atenció a l’usuari, que ja s’ha aplicat amb èxit a Lleida com a 
experiència pilot. Ara, aquest sistema s’estendrà a Camp de Tarragona, 
Terres de l’Ebre, Girona i Catalunya Central. Es posarà una especial atenció 
en orientar a les empreses en crisi, a l’ incorporació de joves i a la promoció 
de la recerca i la innovació. 
 
Fomentar la transparència i la interrelació entre els diferents actors de la 
cadena agroalimentària 
 
Mesura 21: Impuls de l’Observatori de Preus i de la Comissió Tècnica de 
Bones Pràctiques Comercials. Els preus en origen són el principal problema 
del sector, i alguns productors estan venent per sota dels costos. Per aquest 
motiu, s’ha fet una aposta clara per buscar un espai de diàleg i d’interrelació 
entre els diferents agents de la cadena agroalimentària (des de la producció 
fins al consumidor) per tal de superar les tensions actuals. És el cas de 
l’Observatori de Preus, on hi està tot el sector representat. Aquesta eina 
sectorial ha de  donar transparència a la cadena agroalimentària.  
 
Així mateix, el sector disposa de la Comissió Tècnica de Bones Pràctiques 
Comercials, que pretén consensuar un sèrie d’acords de manera que les 
relacions comercials siguin més beneficioses per a tots.  
 
Línia d’ajuts al sector de la pesca 
 
Mesura 22 : Millora de l’eficiència, la sostenibilitat i el benefici de la flota 
pesquera d’arrossegament catalana. D’acord amb aquest projecte, un vaixell 
d’arrossegament pot estalviar un 29% d’energia total al dia i un 41% de 
combustible durant la fase de la pesca, si apliquen un seguit de mesures 
tècniques. Per poder dur a terme aquestes mesures s’han establert línies 
d’ajut específiques per un valor d’un milió d’euros. 
 
El sector no només es beneficiarà dels ajuts pertinents per fer les millores 
tècniques analitzades a l’estudi, sinó que els resultats permeten concloure que 
un vaixell d’arrossegament característic de la flota catalana pot estalviar-se en 
gasoil fins a 18.000 euros a l’any i evitar l’emissió a l’atmosfera de 120 tones 
de CO2. Actualment, un vaixell d’aquests característiques gasta uns 62.000 
euros de combustible a l’any.  
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Mesura 23: Establiment d’una línia de préstecs bonificats al circulant per al 
sector de la pesca de fins a 40.000 euros cadascú. Aquests ajuts  estan 
destinats a les empreses del sector de la pesca, l’aqüicultura i la transformació 
i comercialització incloses les confraries, federacions de confraries i altres 
associacions representatives del sector. L’import previst per aquests ajuts és 
de 2 milions d’euros. 
 
Mesura 24: Es potenciarà l’actuació del Grup d’Acció Local litoral costa de 
l’Ebre. Aquest és l’únic grup de l’àmbit pesquer que hi ha a Catalunya. La seva 
finalitat és potenciar la diversificació del sector pesquer i per aconseguir 
aquest objectiu, s’atorgaran els ajuts del 2010 i la convocatòria de la línia 
d’ajuts per a l’any 2011 que sumen un pressupost aproximat de 1,2 milions 
d’euros. 
 
Mesura 25: Pla de Veda a tot el litoral català. Per primer cop, s’estableix un 
Pla de Veda a tota la costa catalana per les embarcacions de 
d’arrossegament. La durada prevista és d’un mes (dos a Tarragona) i l’objectiu 
és la disminució l’esforç de pesca, la regeneració dels estocs de peix als 
caladors i la contribució a la millora socioeconòmica del sector. El pressupost 
consignat als ajuts per totes les vedes incloent arrossegament i llum és de 4,5 
milions d’euros. 
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El Govern aprova ajuts agraris per a les zones de 
l’entorn urbà i per promoure el relleu generacional al 
camp  
 

• Els diners per ajudar la comercialització de productes agraris de 
les zones periurbanes supera el milió d’euros 

 
• També hi ha una altra línea d’ajuts per fomentar el relleu 

generacional al camp català que puja a 201.000 euros 
 
 
El Govern ha aprovat avui una nova línia de ajuts d’1.050.000 euros per a la 
millora de processos de comercialització de productes agraris a les zones 
periurbanes, aquelles amb predomini del treball en el sector terciari i situades 
a l’entorn de les àrees urbanes o àrees densament poblades i que no estan 
incloses en territori Leader. L’any passat es van convocar per primera vegada 
aquets ajuts. 
 
Les zones periurbanes solen estar sotmeses a una forta expansió industrial, 
urbanística i de serveis i per això cal ajudar el sector agroalimentari. Una de 
les formes de fer-ho és la de facilitar la venda directa dels productes agraris 
entre productor i consumidor, sense intermediaris. Un altre procediment per 
millorar la comercialització dels productes agraris d’aquestes zones és 
incentivar la venda en comú a través de les associacions de productors. 
 
Foment del relleu generacional al camp català 
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat avui uns ajuts de 201.000 euros per a la 
formació de les persones joves que volen realitzar la seva primera instal·lació 
com a empresàries en el sector agrari. Precisament, una de les màximes 
prioritats del Govern és potenciar i afavorir la incorporació de persones joves a 
l’activitat agrària.  
 
Aquestes subvencions destinades als emprenedors d’empreses agràries els 
ajudarà a adquirir els coneixements, les capacitats i les metodologies 
adequades, així com aprendre a definir el seu projecte a partir de 
l’aprenentatge en gestió empresarial i tecnològica a través d’un itinerari 
personalitzat. 
 
La convocatòria pel 2010 introdueix un canvi important, ja que la certificació i 
pagament d’aquests ajuts es realitzarà en el moment en què la persona jove 
finalitzi tota la formació establerta en l’itinerari formatiu. D’altra banda, el 
termini màxim per realitzar tota la formació serà de dos anys a comptar a partir 
de la data de concessió de l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors o 
agricultores. 
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L’ajut d’enguany, de 201.000 euros, representa el 77% del finançament total 
d’aquestes subvencions. La resta de finançament, el 23%, prové de la Unió 
Europea i va a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER). 
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El Govern aprova el Decret de modificació de la Llei de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
 

 
• S’afegeix una clàusula a l’articulat de la Llei per possibilitar que la 

substitució dels membres del Consell de Govern de la CCMA es 
pugui fer per majoria absoluta en una segona votació, si en una 
primera no s’obté majoria de dos terços 

 
• L’objectiu de la modificació és garantir el funcionament normal de 

l’organisme, dotar-lo de seguretat jurídica i evitar situacions de 
bloqueig  

 
 

 
El Govern ha aprovat un Decret pel qual es modifica l’article 7 de la Llei de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). S’afegeix un nou 
apartat, que preveu que, en cas de substitució d’un dels membres del Consell 
de Govern, en el supòsit que en una primera votació no s’obtingués una 
majoria de dos terços del Parlament de Catalunya, el membre substitut pugui 
ser elegit per majoria absoluta en una segona votació a realitzar en la mateixa 
sessió.  
 
La modificació també preveu que si el membre que s’ha de substituir és el 
president del Consell de Govern de la CCMA, el nou president ha de ser elegit 
pel Parlament, entre els dotze membres, per una majoria de dos terços. Si en 
una primera votació no s’obtingués aquesta majoria, el president és elegit per 
majoria absoluta en una segona votació a realitzar en la mateixa sessió. 
 
La clàusula s’aplica únicament en el cas de substitució d’algun membre del 
Consell de Govern –no de renovació per fi de mandat -, motivada pels 
supòsits recollits en l’article 9.5 de la Llei: per renúncia o traspàs, per 
incapacitat permanent per a l'exercici del càrrec, per incompatibilitat 
sobrevinguda, per inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics o per 
condemna ferma per delicte dolós. 
 
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té un pes específic molt 
important en el mapa de l’oferta de mitjans de comunicació, i és també un 
motor fonamental de la indústria audiovisual catalana. Per aquest motiu es fa 
imprescindible que els òrgans de govern i de gestió de la mateixa no es vegin 
afectats per conjuntures que siguin alienes al seu funcionament ordinari. 
 
Des d’aquest punt de vista, és important subratllar la voluntat d’elegir els 
membres dels òrgans de govern a través d’una majoria de dos terços del 
Parlament, sense que això pugui acabar essent un mecanisme que condueixi 



 

 

Acords de Govern . 30.03.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

11 

al bloqueig per part de cap minoria en el moment de renovar les vacants que 
es puguin produir. 
 
En aquest sentit, cal garantir que les vacants que es produeixin abans de la 
finalització del mandat ordinari dels membres del consell de govern que 
haguessin estat elegits per una majoria de dos terços puguin ser renovades 
per majoria absoluta després d’una primera votació. D’aquesta manera 
s’assegura la plena governança de la Corporació de Mitjans Audiovisuals, 
deixant-la al marge de les contingències pròpies de cada conjuntura. 
 
Els reptes immediats que ha d’afrontar la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals són de màxima importància per aquest ens públic. L’apagada 
analògica completa planteja la necessitat de definir l’oferta estratègica de 
canals i continguts que han d’oferir els mitjans públics; també cal aplicar el 
recent conveni col·lectiu que han aprovat els treballadors; i s’està en ple 
procés de negociació del contracte programa que ha de regir la Corporació 
durant els propers quatre anys.  
 
Aquests i altres elements justifiquen amb escreix la necessitat que el consell 
de govern disposi d’un president elegit per la majoria del Parlament que pugui 
representar i liderar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals al marge 
de controvèrsies conjunturals en el procés d’elecció.  
 
Els mecanismes interns que s’han posat en marxa davant la situació 
excepcional que comporta el fet que la presidència estigui vacant configuren 
una situació de provisionalitat que s’ha de perllongar el mínim temps possible 
abans no es restableixi la normalitat.  
 
L’eventualitat que no es pogués elegir un nou president o presidenta situaria la 
Corporació en una posició de debilitat davant dels canvis i dels processos de 
negociació que ha d’afrontar, els quals es produeixen en un context de 
creixent complexitat del sector audiovisual i de les dificultats pròpies de la crisi 
econòmica en què ens trobem. 
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El Govern amplia fins a 74 milions d’euros el 
pressupost destinat als ajuts al lloguer 
 

• Aquest any es preveu atorgar 9.000 ajuts més que el 2009 i arribar 
a beneficiar 33.000 famílies 

  
• L’objectiu és que aquest any 100.000 famílies rebin algun tipus 

d’ajut al pagament de lloguer 
 
El Govern ha aprovat destinar 23 milions d’euros a Ajuts al lloguer just per 
ajudar a pagar el lloguer a persones amb ingressos baixos o moderats, a les 
quals la renda mensual de lloguer del seu habitatge pot situar en risc 
d'exclusió social residencial. Amb aquesta aportació, que se suma als 51 
milions d’euros dels quals ja es disposa per a antics perceptors, el pressupost 
total per aquest tipus d’ajut és de 74 milions. 
 
La previsió és que aquest any s’augmenti fins a 33.000 els beneficiaris dels 
ajuts al pagament del lloguer, un terç més que els 24.000 beneficiaris del 
2009. Així, es calcula que aquest any s’assolirà la xifra total de 100.000 
famílies beneficiàries d’ajuts al pagament del lloguer, comptant amb la Renda 
Bàsica d'Emancipació (RBE) per ajudar a pagar el lloguer als joves i les 
Prestacions econòmiques d'especial urgència per cobrir impagats de lloguer. 
 
Previsions de famílies beneficiàries el 2010 per algun tipus d’ajut al pagament 
de lloguer :  

Tipus d’ajut Famílies beneficiàries 
Ajuts al lloguer just 33.000 
Renda bàsica d’emancipació 64.000 
Ajuts d’emergència 2.000 
Ajuts d’inclusió social 1.000 
Total  100.000 

 
Els Ajuts al lloguer just tenen la finalitat d’ajudar famílies amb ingressos 2,34 
vegades per sota de l’lndicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) 
a pagar la renda dels seus habitatges, si aquest cost els suposa un esforç 
superior al 30% dels seus ingressos; o en els casos de les llars que tinguin 
ingressos 1 vegada per sota de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes 
Múltiples (IPREM), si el cost del lloguer els suposa un esforç superior al 20% 
dels seus ingressos. Els ingressos de cada llar es calculen en funció del 
municipi de residència i dels membres de la unitat familiar (tinguin o no relació 
de parentiu). 
 
A la convocatòria d’ajuts que es publicarà en breu, poden optar les famílies 
amb ingressos per sota de 2,34 vegades l’IRSC titulars de contractes de 
lloguer per al seu ús principal.  
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Antics perceptors 
 
En relació amb les persones que ja han obtingut anteriorment aquest tipus 
d’ajut, el nou Pla per al dret a l’habitatge preveu la conversió dels ajuts al 
pagament de lloguer en prestacions, tal com ho determina la Llei del dret a 
l’habitatge. Així, a partir d’enguany, les persones beneficiàries dels anys 
anteriors obtindran la prestació de manera permanent i la mantindran, sempre 
que continuïn reunint els requisits previstos, sense haver de renovar la 
sol·licitud de l’ajut cada any, com es feia fins ara. Aquesta transformació té 
com a objectiu agilitar la gestió de la seva tramitació i poder atendre les 
necessitats de manera més immediata. 
 
La convocatòria de 2009 d’ajuts per al pagament del lloguer va permetre 
subvencionar la renda mensual a un total de 24.000 famílies. D’aquestes, 
18.439 ja havien estat beneficiades en anys anteriors, mentre que les altres 
5.561 se van beneficiar per primera vegada.  
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El Govern destina 42,5 milions d’euros al foment de la 
rehabilitació d’habitatges 
 

• Es preveu que amb aquestes subvencions s’ajudi a rehabilitar 
aproximadament 20.000 llars   

 
• S’avançarà fins al 60% de l’import de les subvencions, d’acord 

amb el Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012 
 
El Govern ha aprovat destinar 42,5 milions d’euros a la rehabilitació del parc 
d’habitatges. Aquests ajuts, la convocatòria dels quals es publicarà en breu, 
s’adrecen a la reparació de patologies, a les millores de l’accessibilitat, a la 
posada al dia de les instal·lacions comunitàries i a millorar l’eficiència 
energètica dels edificis. Del total de 42,5 milions d’euros, 8,5 milions els 
gestionarà el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, i 5,1 milions el Consorci 
de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Amb l’obtenció d’aquests ajuts i juntament amb els habitatges rehabilitats pels 
Plans Directors d’Obres d’Adigsa, es preveu que al 2010 el nombre de llars 
que rebin ajuts per a la rehabilitació arribi fins a les 32.000. 
 
Les subvencions estan adreçades a les comunitats de propietaris, als titulars 
d’edificis d’habitatges d’ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns 
i als titulars d’habitatges per a la rehabilitació dels interiors. Per optar a 
aquests ajuts els destinataris han de realitzar un pas previ: el Test de l'Edifici 
(TEDI), excepte si es tracta d’obres per risc greu i imminent. Una novetat és 
que el TEDI des d’aquest any es pot demanar conjuntament amb la sol·licitud 
dels ajuts a la rehabilitació, fet que agilitarà la tramitació dels ajuts i de les 
obres de rehabilitació protegides. 
 
A partir de la resolució de la subvenció, els destinataris disposaran d’un any 
per realitzar les obres de rehabilitació, que s’hauran d’ajustar al que estableixi 
el resultat del TEDI. La quantia de la subvenció pot significar des d’un 25% a 
un 60% del pressupost protegible de l’obra, en funció del tipus de rehabilitació.  
 
Més informació dels ajuts a la rehabilitació a: 
http://www.gencat.cat/especial/habitatge/cat/rehabilitacio.htm 
 
 
El Govern avançarà fins al 60% de l’import de les subvencions 
aprovades 
 
Dins el context de crisi econòmica general, el Govern ha adoptat  mesures 
específiques, entre les quals destaca l’avançament de les subvencions a la 
rehabilitació. Des de finals del 2008, el pagament de les subvencions 
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s’avança, mitjançant la concessió de bestretes de fins a un 60% del valor de la 
subvenció, quan s’acredita la realització del 30% de les obres. 
 
I, paral·lelament, el conveni signat amb les entitats financeres que operen a 
Catalunya també possibilita dos tipus de crèdits en aquesta línia: 
 

- • Un préstec bestreta per iniciar obres de rehabilitació d’habitatges o 
edificis que compten amb la subvenció de la Generalitat; on aquesta 
subvenció serveix de garantia per al préstec i, un cop cobrada, per 
cancel·lar-lo. El tipus de sortida és de l’EURIBOR + 0,9. 

 
- • I un préstec bestreta per a les actuacions de rehabilitació dels 

habitatges acollits al Programa de cessió d’habitatges de la Generalitat, 
és a dir, en el cas que el propietari cedeixi l’habitatge a l’Administració 
perquè aquesta el destini a lloguer. En aquest cas, la renda del lloguer 
és el que serveix de garantia al préstec i es destina, en part, a pagar les 
quotes d’amortització. El tipus d’interès de sortida d’aquests préstecs 
és de l’EURIBOR + 0,75 
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El Govern destina 10 milions d’euros a la construcció 
d’una nova estació d’autobusos a La Sagrera 
 

• L’estació formarà part d’un gran intercanviador on tindran 
correspondència l’L4, l’L9 de Metro, Rodalies i el TAV 

 
• Disposarà de 21 andanes per a la parada d’autobusos, així com 40 

places d’aparcament 

 
El Govern ha aprovat destinar 10 milions d’euros per a la construcció d’una 
nova estació d’autobusos interurbans a La Sagrera, dins del marc de les obres 
de construcció de la futura estació intermodal d’alta velocitat. D’aquesta 
manera, el Govern dóna compliment al conveni signat amb l’Ajuntament de 
Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat S.A., per concretar el 
finançament d’aquesta actuació, fins al 2014. 
 
Així, d’acord amb el conveni, la Generalitat abonarà, a partir d’aquest any i fins 
al 2014, un import total de 10 milions d’euros a la societat Barcelona Sagrera 
Alta Velocitat S.A. per a la construcció de l’estació d’autobusos.  
 
D’altra banda, el conveni atribueix la gestió ordinària d’aquesta estació a 
l’Ajuntament de Barcelona, per un termini màxim de 50 anys. El Govern 
continuarà tenint la titularitat sobre la determinació dels serveis de l’estació, 
les tarifes, la inspecció de l’explotació del servei i les sancions.  
 
Nova estació d’autobusos 
 
L’estació d’autobusos de La Sagrera formarà part d’un gran intercanviador on 
tindran correspondència l’L4, l’L9 de Metro, Rodalies i el TAV, sota el carrer de 
Garcilaso i el parc de La Sagrera. Ocuparà una superfície de més d’11.600 
m2, distribuïda en dues plantes, i comptarà també amb una àrea per a 
l’estacionament dels vehicles, de 10.800 m2.  
 
Al nivell inferior se situarà el vestíbul per a l’espera dels viatgers, la venda de 
bitllets, els serveis, els locals comercials, les andanes per a la parada dels 
autobusos i altres instal·lacions, mentre que al nivell superior, se situaran les 
dependències internes i oficines. 
 
L’estació disposarà de 21 andanes per a la parada d’autobusos d’entre 15 i 18 
metres de longitud, així com 40 places d’aparcament, una zona de rentat i un 
espai per a taller i petites reparacions. 
 
Disposarà d’accessos viaris des de la xarxa segregada soterrada provinent de 
les autopistes i rondes, i des de la ciutat, des d’una rampa situada a 
l’encreuament amb el carrer d’Onze de Setembre. 
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El Govern inverteix 12,6 milions d’euros en obres de 
millora a la xarxa viària  
 

• Els treballs permetran afavorir la seguretat i la fluïdesa del trànsit 
en carreteres de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran, l’àmbit metropolità i 
les comarques gironines 

 
• Entre les actuacions que s’aproven, destaquen el condicionament 

de l’L-201 entre Maldà i Arbeca i de la C-28 entre Salardú i 
Baqueira 

 
• El Govern aprova una inversió d’1,2 milions d’euros per al 

finançament de la millora de la travessera de la C-63 a la Vall d’en 
Bas 

 
El Govern ha aprovat avui obres de millora en quatre carreteres a les 
comarques de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran i l’Àmbit Metropolità, amb una 
inversió total d’11,4 milions d’euros. Les obres permetran afavorir les 
condicions per a la circulació, pel que fa a seguretat, fluïdesa i comoditat, amb 
actuacions com millores de traçat, reordenació d’encreuaments i renovacions 
de ferm.  
 
En concret, el Govern ha donat impuls avui a la millora de traçat de l’L-201 
entre Maldà i Arbeca, l’eixamplament de la C-28 entre Salardú i Baqueira 
(Naut Aran) i la construcció de dues rotondes, a Castellar del Vallès i a 
Cardedeu. Així mateix, ha aprovat una inversió d’1,2 milions d’euros per al 
finançament d’obres de millora a la travessera de la C-63 a la Vall d’en Bas. 
 
Millora de traçat de l’L-201. Maldà - Arbeca 
 
El Govern ha impulsat les obres de condicionament de l’L-201 entre Maldà i 
Arbeca, que permetran millorar-ne el traçat i nivell de servei en un tram de 10 
quilòmetres. Els treballs, que comportaran una inversió de 6,1 milions d’euros, 
començaran a finals d’estiu i tindran un termini d’execució de 12 mesos.  
  
Les obres consistiran principalment en l’eixamplament de la carretera, la 
suavització d’alguns revolts i pendents i la renovació del ferm, amb l’objectiu 
de millorar la seguretat i la comoditat en la conducció. Aquesta actuació 
abasta els termes municipals de Maldà, Belianes i Arbeca, a les comarques 
de l’Urgell i les Garrigues. 
  
El tram on s’actuarà s’inicia a la rotonda per accedir a Maldà, a l’encreuament 
amb la carretera LP-2335, i finalitza al nucli d’Arbeca. Es preveu eixamplar la 
via en els trams interurbans dels 5,5 metres que té actualment als 8 metres 
previstos. Així, la calçada passarà a comptar amb dos carrils de circulació de 
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3,5 metres d’amplada i dos vorals de 0,5 metres. A les travesseres urbanes, 
es preveu principalment la renovació del ferm. 
  
Pel que fa a estructures, cal indicar que hi ha previstos diversos marcs 
necessaris per a la millora del drenatge de la carretera. Així, es construiran 
vuit calaixos per facilitar el drenatge de la carretera, amb mides que oscil·len 
entre els 2 i els 6 metres d’amplada i amb una alçada de 2 metres en tots els 
casos.  
 
Les obres també inclouran la formació d’un total de 4,5 quilòmetres de camins, 
tant de servei com d’accessos a finques, que tindran una amplada d’entre 5 i 6 
metres. L’actuació es complementa amb la formació de cunetes, la 
senyalització horitzontal i vertical i la col·locació de barreres de seguretat. Així 
mateix, com a mesures d’integració ambiental, es durà a terme 
l’estesa localitzada de manta orgànica i el tractament de terra vegetal als 
talussos. 
 

 
 
 
Millora de traçat de la C-28 entre Salardú i Baqueira (Naut Aran)    
 
D’altra banda, el Govern ha impulsat les obres per condicionar el traçat de la 
C-28 entre Salardú i Baqueira (Naut Aran), que compten amb un pressupost 
de 4 milions d’euros. Els treballs permetran eixamplar la carretera i renovar el 
paviment al llarg d’un tram de quatre quilòmetres. Es preveu que els treballs 
comencin el proper mes de maig, amb un termini d’execució de 10 mesos. 
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Aquesta actuació té com a objectiu millorar les condicions per a la circulació 
en el tram que discorre entre el nucli de Salardú i Baqueira i, en concret, 
inclourà les tasques següents: 

- Formació d’un voral de 2 metres d’amplada, per tal de facilitar 
l’aturada dels vehicles, per exemple, en cas de nevades. 

- Suavització de revolts per afavorir la seguretat i la comoditat en la 
conducció. 

- Millora de la intersecció actual per a l'accés a Tredós; així, es 
construirà un tercer carril central per als girs a l’esquerra. 

- Formació d’un recinte per tal d'emmagatzemar fundents (sal) a 
l'entorn de Baqueira. 

- Renovació del paviment de la carretera. Prèviament a l’estesa de la 
nova capa d’asfalt, s’aplicarà un tractament específic en els punts 
que presentin un major desgast. 

- Adaptació de la xarxa de drenatge 
- Construcció de murs de formigó i escullera. 
- Marques viàries, senyalització horitzontal i vertical i col·locació de 

barrera de seguretat. 
- Mesures d’integració ambiental, com l’estesa i tractament de terra 

vegetal, hidrosembra i plantacions. 
 

                       
 
 
 
 
 
Nova rotonda a Cardedeu  
 
El Govern ha impulsat les obres per reordenar el trànsit i millorar la seguretat 
en l’encreuament entre la C-251 i la BV-5105, a Cardedeu. Aquesta actuació, 
amb un pressupost de 700.000 euros, consistirà en la construcció d’una 
rotonda. Les obres començaran aquesta primavera i tindran una durada 
prevista de nou mesos. 
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La C-251, carretera de la xarxa local que comunica Cardedeu amb Granollers, 
registra un trànsit molt intens. A la sortida del nucli urbà en direcció a 
Granollers, creua amb la BV-5105, via també molt utilitzada ja que, al seu torn, 
permet arribar a la rotonda d’accés a l’autopista AP-7. Aquest encreuament 
està format per un carril central per als girs a l’esquerra situat a la C-251 i 
illetes per encaminar el trànsit sobre la BV-5105.  
 
La rotonda que ara s’impulsa substituirà aquest encreuament, en forma de T, i 
permetrà millorar la canalització del flux de vehicles i la seguretat viària. El nou 
giratori tindrà 50 metres de diàmetre exterior, amb una calçada anular de 8 
metres, voral exterior d’1,5 i interior de 0,5 metres. Els 1,5 metres exteriors de 
la illeta central seran trepitjables. 
  
Donada la proximitat d’aquesta cruïlla amb la línia del ferrocarril, la construcció 
de la rotonda comportarà el desplaçament del traçat de la carretera C-251 en 
uns 250 metres i de la BV-5105 en uns 100 metres. Paral·lelament, es preveu 
renovar el paviment d’un tram de 230 metres de la C-251 en direcció al nucli 
urbà de Cardedeu. Els treballs es completaran amb els elements de drenatge, 
senyalització, col·locació de barreres de seguretat, enllumenat i plantacions. 
  
 
Rotonda a la B-124, a Castellar del Vallès                                
 
El Govern ha previst la construcció d’una rotonda de grans dimensions a la B-
124, a Castellar del Vallès, per tal de millorar la canalització i la seguretat del 
trànsit en un encreuament que registra un trànsit elevat. Es preveu que els 
treballs de la nova rotonda comencin el segon trimestre de 2010 i tinguin una 
durada de sis mesos.  
 
El giratori se situarà en la intersecció de la carretera B-124 amb els carrers del 
Bages i del Baix Camp. Tindrà 60 metres de diàmetre, amb una calçada 
anular de 10 metres, un voral exterior d’1,5 metres i un altre d’interior de 0,5 
metres.  
 
A més de la formació del giratori, l’actuació inclourà altres tasques com la 
pavimentació, la senyalització, els sistemes de drenatge, les barreres de 
seguretat i l’enllumenat de la rotonda.  
 
Aquesta rotonda representa una primera actuació en el marc del 
desdoblament de la B-124 entre Castellar del Vallès i Sabadell, en l’estudi 
informatiu del qual ja s’ha formulat la declaració d’impacte ambiental.  
 
Millora de la travessera de la C-63 a la Vall d’en Bas 
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Finalment, el Govern ha aprovat també una aportació d’1,2 milions d’euros per 
finançar obres de millora i d’integració urbana a la travessera de la C-63 al 
terme de la Vall d’en Bas. Aquesta actuació quedarà recollida en un conveni 
de col·laboració que signaran pròximament el Govern i l’Ajuntament d’aquest 
municipi.  
 
Arran de l’entrada en servei de la variant de Sant Esteve d’en Bas (terme de la 
Vall d’en Bas), la travessera de la C-63 ha perdut la funcionalitat de carretera i 
ha adquirit el caràcter de via exclusivament urbana i, per aquest motiu, pot 
passar a integrar-se a la xarxa viària municipal. Així, s’ha previst el traspàs de 
la travessera de la Generalitat a l’Ajuntament i l’execució de treballs de millora 
i adequació.   
 
El tram que es traspassarà té una longitud de 2 quilòmetres, des de l’inici de la 
travessera de la C-63 fins a l’encreuament amb les carreteres C-152 i C-153.  
L’Ajuntament redactarà el projecte que detallarà els treballs d’adequació a dur 
a terme i licitarà i adjudicarà les obres corresponents, per a les quals la 
Generalitat aportarà la inversió aprovada avui d’1,2 milions d’euros.  
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El Govern aprova el Pla Territorial de noves estacions 
d’Inspecció Tècnica de Vehicles 
 

• El Pla Territorial d’Estacions d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) 
2010-2014 determina el nombre necessari de noves estacions 
d’ITV i n’estableix la ubicació 

 
• Tots els nuclis de població de més de 2.500 habitants hauran de 

tenir una estació d’ITV a un màxim de 20 km i el temps d’espera 
per fer la inspecció no podrà superar els 4 dies 

 
• Actualment hi ha 44 estacions d’ITV, i amb el pla aprovat avui se’n 

podrien construir fins a 16 més  
 

• D’aquesta manera, es garanteix una cobertura territorial adequada 
i es promou la competència efectiva entre els operadors 

 
El Govern ha aprovat avui el Pla Territorial de noves estacions d’inspecció 
tècnica de vehicles (ITV) a Catalunya per adequar progressivament, en el 
període 2010-2014, l’oferta del servei d’inspecció tècnica de vehicles a les 
necessitats del mercat. 
 
En el servei d’inspecció tècnica de vehicles, per les seves característiques 
territorials i, per la rendibilitat del servei, cal evitar la concentració excessiva 
d’estacions en una determinada zona, en detriment d’altres àrees del territori 
que, per tenir un parc mòbil més reduït, quedarien sense cobertura. D’altra 
banda, en les zones on la demanda és més gran per la densitat de vehicles, 
una elevada concentració d’estacions podria comportar una tendència dels 
operadors a competir reduint el seu nivell d’exigències i, en conseqüència, a la 
disminució de la qualitat del servei.  
 
Per això, l’ampliació de la xarxa actual del servei –formada per 44 estacions– 
no es pot deixar només a la iniciativa individual dels operadors sinó que s’ha 
de fer mitjançant un Pla Territorial que determini la futura ubicació de les 
noves estacions d’inspecció tècnica de vehicles a construir d’acord amb les 
necessitats existents. 
 
El Pla Territorial de noves estacions tècniques de vehicles té les finalitats 
següents: 
 

• Que cap nucli de població a Catalunya amb més de 2.500 habitants es 
trobi a més de 20 km d’una estació d’ITV.  

• Que el temps d’espera entre la data sol·licitada per fer la inspecció i la 
de la seva realització efectiva no sigui superior a 4 dies.  

 
Aquest Pla Territorial estableix dues zones de planificació: 
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• La zona I, formada per les comarques que no disposen, actualment, de 

cap estació d’ITV: Alt Camp, Alta Ribagorça, Baix Penedès, Garrigues, 
Montsià, Pla de l’Estany, Pla d’Urgell, Priorat, Terra Alta i Urgell. 

 
• La zona II, formada per les comarques que, actualment, tenen menys 

dotació de línies d’inspecció en relació al seu parc mòbil i, 
simultàniament, les estacions més saturades: Bages, Barcelonès, 
Selva, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental. 

 
Això suposa la construcció d’un màxim de 16 noves estacions depenent de si 
els efectes de l’aplicació progressiva del Pla permeten assolir les dues 
finalitats esmentades abans.   
 
Aquest Pla Territorial és un pla flexible per recollir adequadament el 
comportament i la nova distribució dels usuaris de la xarxa a mesura que es 
vagin complint les previsions de millora del servei amb la construcció de noves 
estacions, especialment pel que fa referència a la reducció dels nivells de 
saturació i dels temps d’espera. Per això, s’ha previst també un mecanisme 
d’actualització del Pla. 
 
La construcció de les noves estacions que determina el Pla Territorial anirà a 
càrrec dels operadors adjudicataris dels concursos que es convocaran 
properament. 
 
El pla aprovat avui complementa les previsions del recentment aprovat 
Reglament de desplegament de la Llei 12/2008 de Seguretat Industrial pel que 
fa a la prestació del servei d’ITV en el sentit d’aconseguir tres objectius 
essencials: millorar la qualitat de la inspecció, garantir una cobertura territorial 
adequada i promoure una competència efectiva entre els operadors. 
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El Govern destina 9,1 milions a la contractació social i 
1,5 milions a contractar Centres Especials de Treball 
 

• L’objectiu d’aquestes mesures, que el Govern aplica per setè any 
consecutiu, és fomentar l’ocupació entre els sectors més 
desafavorits de la població 

 
El Govern ha aprovat avui dues mesures per fomentar l’ocupació entre els 
sectors més desafavorits de la població. D’una banda, destinarà 9,1 milions 
d’euros de la contractació de l’any 2010 a fomentar la integració en el món 
laboral de persones amb risc d’exclusió social; de l’altra, ha aprovat establir 
una reserva global d’1,5 milions d’euros a favor dels Centres Especials de 
Treball. És el setè any consecutiu que el Govern aplica aquestes mesures.  
 
L’any 2009, els departaments, les empreses públiques i els organismes 
autònoms de la Generalitat de Catalunya van destinar un total de 8.794.414 
euros a aquests tipus de contractes. D’aquesta manera, van superar en un 1% 
l’objectiu anual establert pel Govern, que s’havia fixat en 8,7 milions d’euros. 
 
Es compleix així amb el que va preveure l’article 35 de la Llei 
d’acompanyament dels pressupostos de l’any 2003 (modificat posteriorment 
per les Lleis d’acompanyament als pressupostos del 2004 i 2008), que 
estableix que cada any els departaments, les empreses públiques i els 
organismes autònoms de la Generalitat reservin una part de la seva 
contractació a aquests tipus d’entitats.  
 
En concret, les prestacions que es poden contractar mitjançant aquesta 
reserva són les obres i els serveis de conservació i manteniment de béns 
immobles; de missatgeria, correspondència i distribució; d’arts gràfiques; de 
neteja i bugaderia; de restauració; de recollida i transport de residus; i també 
altres serveis de subministraments auxiliars per al funcionament de 
l’Administració. 
 
Per a l’exercici 2010, l’assignació de recursos per aquest concepte és la 
següent: 
 
DEPARTAMENT IMPORT DE LA RESERVA 2010  

Presidència 142.642 

Vicepresidència 141.205 

Agricultura, Alimentació i Acció Rural 235.648 

Acció Social i Ciutadania 1.066.374 

Cultura i Mitjans de Comunicació 147.624 
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Economia i Finances 259.487 

Educació 259.487 

Governació I Administracions Públiques 995.771 

Justícia 1.101.217 

Medi Ambient i Habitatge 1.095.715 

Política Territorial i Obres Públiques 1.525.749 

Interior, Relacions Institucionals i Participació 275.075 

Salut 1.419.387 

Treball 256.737 

Innovació, Universitats i Empresa 177.882 

TOTAL 9.100.000 
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El Govern crea la Comissió Interdepartamental de 
Turisme per examinar i coordinar les actuacions en 
aquesta matèria  

 
• L’objectiu d’aquesta Comissió serà examinar i coordinar 

assumptes d’àmbit concret i específic en matèria de turisme que 
afectin diversos departaments 

 
• Amb la creació d’aquesta Comissió es materialitza una de les 

previsions del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2005-1010 
 
El Govern ha aprovat avui la creació de la Comissió Interdepartamental de 
Turisme, que té com a objectiu principal millorar la competitivitat de Catalunya 
com a destinació turística sostenible i de qualitat. La creació d’aquesta 
Comissió s’emmarca en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya (PETC) 
2005-2010. 
 
Concretament, la creació de la Comissió Interdepartamental de Turisme 
desenvolupa el programa 4 del PTEC, que estableix que un dels eixos del pla 
és el desenvolupament i la consolidació de la marca turística Catalunya com a 
referent d’una destinació diferenciada, diversa i d’alt valor afegit, Per això, 
segons apunta el PTEC, és necessària la consolidació i coordinació d’accions 
que permetin convertir Catalunya en un país amb una oferta integrada de 
productes i serveis turístics.  

 
Amb aquest marc, la Comissió Interdepartamental de Turisme, que estarà 
adscrita al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, té per objectiu 
examinar i coordinar assumptes d’àmbit concret i específic en matèria de 
turisme que afectin diversos departaments.  
 
Les funcions d’aquesta Comissió seran impulsar i coordinar sota una 
estratègia integrada, les accions en matèria de política turística que, per la 
seva transversalitat, afectin diversos departaments de la Generalitat; fer un 
seguiment i proposar les modificacions o ajustos oportuns de la normativa 
sectorial que incideixin de forma directa sobre el turisme; i impulsar els 
programes del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, en els quals sigui 
necessària l’actuació coordinada de diversos departaments de la Generalitat.  
 
Formaran part d’aquesta Comissió directors generals de cadascun dels 
departaments de la Generalitat i estarà presidida pel conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa, com a titular del departament competent en matèria de 
turisme.  
 
La Comissió es reunirà dos cops l’any, i de manera extraordinària quan el 
president ho consideri necessari i oportú, per pròpia iniciativa o a proposta 
d’algun dels membres. Així mateix, la Comissió podrà constituir comissions 
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tècniques de treball quan ho consideri convenient i podrà convidar a les 
reunions persones expertes, a títol consultiu, per debatre temes concrets. 
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Altres Acords de Govern 
 
Suport al Centre Calassanç de Formació Professional 
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català de les Indústries Culturals a concedir 
una subvenció de 600.000 euros exclosa de concurrència pública al Centre 
Calassanç de Formació Professional. La subvenció es destinarà reduir l’import 
de la matrícula del Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals, a la realització 
del Base New Talent i a l’organització i realització del Festival Four Corners, i 
altres activitats de formació de professionals del sector audiovisual. 
 
 
Cessió d’un terreny a l’Institut de Ciències Fotòniques  
 
El Govern ha aprovat cedir gratuïtament un terreny a l’Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO) perquè s’hi pugui construir un edifici destinat a 
desenvolupar el programa de recerca Cellex Nest. La parcel·la, situada  al 
Parc Mediterrani de Tecnologia de Castelldefels, fa 1.180 m² i l’edifici que s’hi 
construirà tindrà uns 3.800 m². 
 
L’ICFO és un centre de la xarxa CERCA de la Generalitat amb participació de 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que es va crear el 2002 i que 
centra la seva activitat en la recerca i la formació dins les diferents branques 
de les ciències i tecnologies òptiques.  
 
El programa Cellex Nest desenvolupa activitats de recerca al límit entre la 
fotònica i altres àrees de la ciència, entre elles la biologia, la medicina, les 
tecnologies de la informació i les comunicacions, les energies renovables, la 
nanotecnologia i el medi ambient. 
 
CERCA, Centres de Recerca de Catalunya, és un programa impulsat pel 
Govern  per agrupar, coordinar i visibilitzar les activitats dels centres de 
recerca independents creats durant els darrers anys i que fins ara no 
disposaven d’una institució comuna. Els 39 centres CERCA són participats per 
la Generalitat i per una o diverses universitats. 
 
 
Concessió definitiva de ràdio municipal als ajuntaments de Sant Esteve 
Sesrovires i Vilassar de Mar  
  
El Govern ha acordat atorgar la concessió definitiva per a la prestació del 
servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de 
freqüència als ajuntaments de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) i 
Vilassar de Mar (Maresme). 
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Els dos municipis ja disposaven de la concessió provisional d’una emissora de 
freqüència modulada de tipus municipal des de 1992. Després de l’aprovació 
dels projectes tècnics de les emissores i de la inspecció tècnica de les 
instal·lacions, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a 
la ràdio municipal. 
 
 
El Govern ratifica el nomenament d’Antoni Giró com a rector de la 
Universitat Politècnica de Catalunya  
 
El Govern ha ratificat el nomenament d’Antoni Giró com a rector de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Giró va guanyar les eleccions el 
passat 10 de març i afronta ara el seu segon mandat. 
 
Antoni Giró i Roca (Reus, 1949) és rector de la UPC des de 2006. És doctor 
en ciències físiques per la Universitat de Barcelona (UB) i catedràtic de l’àrea 
de física aplicada de la UPC. Ha fet classes a la UB i la UPC, on és catedràtic 
de l’àrea de física aplicada. Ha estat professor visitant a la universitat East 
Anglia, a l’Institute of Food Research i professor honorari a la Universidad 
Ricardo Palma del Perú. Ha ocupat diversos càrrecs universitaris i ha estat 
durant 10 anys president de la Societat Catalana de Física. 
 
En l’àmbit de la recerca, ha consolidat un grup pioner en aplicacions de la 
simulació amb ordinador a l’estudi del comportament atòmic dels sistemes 
condensats. Ha participat en publicacions sobre formació superior i en 25 
projectes de recerca, 13 dels quals ha dirigit. Ha publicat 70 treballs en 
revistes especialitzades.  
 
També ha desenvolupat tasques en el Govern 7 anys, primer com a director 
general de Recerca i vicepresident del Consell Interdepartamental de Recerca 
i Innovació Tecnològica (CIRIT) i després com a director general 
d’Universitats.  
 


