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Els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local impulsats 
pel Govern permetran la contractació de 13.200 
persones en atur 
 

• Les entitats locals han presentat 1.665 sol·licituds per dur a terme 
projectes 

 
• Els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local combinen formació i 

treball i s’emmarquen exclusivament en sectors emergents o 
tradicionals que generen ocupació 

 
• Amb aquests Plans, el Govern reforça les mesures adreçades a 

millorar la situació de les persones en atur invertint en la seva 
formació 

 
El Govern preveu la contractació de més de 13.200 persones en atur 
mitjançant els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local, atès que ha rebut un 
total de 1.665 sol·licituds de projectes presentades per les entitats locals. Els 
Plans Extraordinaris d’Ocupació Local, que combinen activitats de formació i 
de treball per a persones en atur, estan vinculats als sectors bé tradicionals o 
bé emergents que generaran ocupació com, per exemple, les tecnologies de 
la informació i la comunicació, les energies renovables, l’eficiència i l’estalvi 
energètic, i la rehabilitació d’habitatges, edificis o equipaments de titularitat o 
d’ús públic. 
 
Amb l’atorgament d’aquests Plans, el Govern reforça les mesures adreçades a 
millorar la situació de les persones en atur invertint en la seva preparació, 
combinant la formació i el treball en aquells sectors, tradicionals o emergents, 
que creen ocupació. 
 
Invertir en formació per encarar la recuperació 
 
L’objectiu del Govern és augmentar la preparació de les persones en atur per 
millorar la seva ocupabilitat amb una clara aposta per la formació en totes les 
iniciatives noves incloses en les polítiques actives dissenyades pel Govern, 
com el projecte SUMA o els Plans d’Ocupació, així com en les polítiques 
passives com la Renda Formació de Treballadors Autònoms i la Renda 
Mínima d’Inserció. 
 
El canvi de les polítiques adreçades a les persones en atur engegat pel 
Govern suposat un clar increment de la formació, l’assessorament, l’orientació 
i l’experiència professionalitzadora de les persones en atur en sectors que 
puguin crear ocupació. 
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Aquest canvi s’està aconseguint amb el consens i la col·laboració dels agents 
econòmics i socials i les empreses, com es demostra amb l’Acord dels 30 
compromisos per l’Ocupació/Projecte Impuls, signat el 21 de desembre de 
2009. Alhora, el Govern posa especial èmfasi en l’esforç de col·laboració, 
cooperació i consens que les entitats locals estan fent en aquests moments 
per aplicar les mesures engegades pel Govern al territori. 

Formació i Treball: Plans Extraordinaris d’Ocupació Local 

Les 1.665 sol·licituds presentades per les entitats locals impliquen la 
contractació d’un total de 13.227 persones que, durant un període de sis 
mesos, treballaran i es formaran en les activitats de les especialitats 
professionals incloses en els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local. 

Les entitats locals contractaran les persones que estiguin en situació d’atur 
inscrites com a demandants d'ocupació a les oficines de treball, que no cobrin 
la prestació o subsidi d'atur o els manqui un mes per exhaurir-la, en el moment 
de la presentació de l'oferta d'ocupació. 

A més, tenen caràcter preferent per als projectes de Plans Extraordinaris 
d'Ocupació Local les persones que compleixen els requisits anteriors i que a 
més hagin participat en accions formatives relacionades amb els sectors 
prioritzats a la convocatòria, siguin dones, joves de fins a 30 anys o persones 
amb discapacitat i altres col·lectius en situació de risc d'exclusió social. 

Sol·licitud de projectes presentats 

Les entitats locals han presentat 1.665 projectes de Plans Extraordinaris 
d’Ocupació Local en els tres àmbits delimitats pel Govern: energies 
renovables i estalvi i eficiència energètica; tecnologies de la informació i la 
comunicació; i rehabilitació d’habitatges, d’edificis i equipaments de titularitat o 
d’ús públic. 

Les sol·licituds presentades dels projectes es distribueixen de la manera 
següent: 

Tipologia Projectes Persones  
ocupades % 

Energies renovables i eficiència i 
estalvi energètic 

263 2.247 16,9% 

Tecnologies de la informació i la 
comunicació 

666 4.148 31,4% 

Rehabilitació d’habitatges, 
d’edificis i d’equipaments de 
titularitat o d’ús públic 

736 6.832 51,7% 

TOTAL 1.665 13.227 100% 
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Exemples de projectes presentats 

- Energies renovables i estalvi i eficiència energètica: Entre els 
projectes presentats, hi ha 38 sol·licituds d’entitats locals per fer 
actuacions d’eficiència energètica i energies renovables en centres o 
dependències de titularitat pública per valor de 2.387.000 euros que 
implicarà la contractació de 355 persones. També s’han presentat 22 
sol·licituds per portar a la pràctica projectes de renovació de les 
instal·lacions d’il·luminació i enllumenat exterior per tal de reduir el 
consum energètic per valor de 380.000 euros que suposarà la 
contratació de 57 persones. 

 
- Tecnologies de la informació i la comunicació: Entre els projectes 

presentats, hi ha 374 projectes de digitalització de documents i 
tractament de documents per valor de 13.677.000 euros que implicarà 
la contractació de 2.037 persones. Així mateix, s’han presentat 148 
sol·licituds de projectes de telematització de serveis públic per valor de 
4.930.000 euros amb una contractació prevista de 729 persones. 

 
- Rehabilitació d’habitatges, d’edificis i equipaments de titularitat o 

d’ús públic: Entre els projectes presentats, hi ha 379 projectes de 
millora de centres educatius, serveis socials, sanitaris, culturals o 
esportius per valor de 26.227.000 euros que suposarà la contractació 
de 2.037 persones. A més, s’han presentat 147 sol·licituds de projectes 
de rehabilitació d’habitatges de titularitat o de gestió públiques i 
d’espais públics així com de millora de l’habilitabilitat d’habitatges de 
grups vulnerables per valor de 13.105.000 euros amb una contractació 
prevista de 1.287 persones. 

 
 

Plans d’Ocupació 2010: previsió de 25.000 persones contractades  
 
Els “30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament 
local de Catalunya-Projecte Impuls”, signats pel Govern amb els agents 
socials i econòmics, prioritzen la creació directa d’ocupació mitjançant els 
Plans Extraordinaris d’Ocupació Local per fer front al nombre actual de 
persones en situació d’atur.  
 
El Govern compta enguany amb 100 milions més per als nous Plans 
Extraordinaris d’Ocupació Local, dels quals 5,2 milions es destinen a formació, 
que se sumen al pressupost ordinari destinat a Plans d’Ocupació que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya atorgarà i subvencionarà properament. 
 
Entre tots els Plans d’Ocupació de 2010, ordinaris i extraordinaris, al voltant 
de 25.000 persones en situació d’atur, més del triple que les del 2009 (7.000 
aproximadament), es beneficiaran amb un contracte de treball de les entitats 
locals per realitzar una feina vinculada a un sector tradicional o emergent que 
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generi ocupació de futur, alhora que permetrà millorar les possibilitats de les 
persones per trobar feina afegint-hi formació.  
 
D’aquesta manera, els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local s’erigeixen en 
una resposta del Govern davant la situació d’atur, contribueixen a enfortir els 
fonaments formatius i professionals de les persones en situació d’atur 
beneficiàries, que rebran un ingrés econòmic, i a millorar les condicions de 
vida de les persones i dels territoris on es materialitzen els projectes dels 
Plans. 
 
En definitiva, la finalitat dels Plans Extraordinaris d'Ocupació Local és 
fomentar l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur i 
millorar la seva capacitat d'adaptació al canvi, la seva qualificació i 
competències professionals en sectors i activitats capaços de generar nous 
llocs de treball, mitjançant l'adquisició de l'experiència laboral i la formació 
professionalitzadora o transversal. 

Aplicació de l’Acord de Mesures per a l’Ocupació 

Amb els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local, el Govern està portant a la 
pràctica la resta de compromisos de l’Acord com són, per exemple, l’augment 
de la formació ocupacional tant en centres propis com en centres d’entitats 
locals i privats col·laboradors; la Renda Formació de Treballadors Autònoms; 
la Renda Mínima d’Inserció; la integració de la Formació Professional amb la 
creació de la Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Professionals;  
la intermediació i serveis a les empreses; i el Pla de millores a les oficines de 
treball. 
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El Govern dóna llum verd als consorcis per impulsar 
16 àrees residencials estratègiques 
 

• Aquestes ARE acolliran 19.306 pisos, dels quals 10.707 seran 
protegits 

 
El Govern ha autoritzat avui la constitució de consorcis per impulsar 16 àrees 
residencials estratègiques (ARE) que permetran la construcció de 19.306 
pisos, dels quals 10.707 seran de protegits. En total, el Govern ha aprovat ja 
la constitució de 37 consorcis per crear 47 ARE on s’impulsaran 54.017 nous 
habitatges. D’aquests, 29.255  pisos seran de protecció oficial.  
 
El març de 2009, el Govern va aprovar definitivament el planejament de les 68 
noves ARE en 59 municipis de Catalunya. INCASÒL i els ajuntaments van 
iniciar llavors el procediment per constituir els consorcis urbanístics que 
podran impulsar directament la urbanització dels sectors o bé establir per 
conveni la seva gestió. 
 
Els ajuntaments són els encarregats d’elaborar els estatuts que regiran 
aquests consorcis, d’aprovar-los en Ple i de sotmetre’ls a informació pública. 
Una vegada finalitzat aquest tràmit és quan el Consell de Govern en dóna el 
llum verd definitiu.  
 
El Govern ha donat llum verd a la constitució de consorcis entre INCASÒL i 15 
municipis per impulsar les següents ARE: 

Llistat dels municipis i les ARE corresponents  

MUNICIPI NOM ACTUACIÓ Hab. Lliure Hab.protegit Total 
hab. 

Badalona L’Estrella  158 167 325 
Badalona Sant Crist - 176 176 
Cornellà  
de Llobregat Ribera-Salines 497 2.000 2.497 

Falset Sant Gregori 229 318 547 

Figueres Horta Capallera-
Cendrassos 869 869 1.738 

Figueres Carretera de Llers 164 164 328 
Malgrat de Mar Escultor Clarà 249 276 525 
Manresa Sector Est 1.380 1.398 2.778 
Montcada i 
Reixac Can Duran 1.050 1.080 2.130 

Móra d’Ebre Los Colomers 315 359 674 
Olesa de 
Montserrat Sectors 1 i 8 416 432 848 

Olot Mas Bosser 215 216 431 
*Els Pallaresos- Sector residencial 490 656 1.146 
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* És una ARE d’abast supramunicipal 
 
A partir d’aquest acord del Govern i amb cada ajuntament, es decidirà el ritme 
de creació d’aquests consorcis per a l’impuls de cadascuna de les àrees 
residencials estratègiques dels seus municipis, segons les seves necessitats i 
l’existència de demanda per fer-ho. 
 
Primer paquet de consorcis aprovat 
 
La constitució dels 14 consorcis aprovada avui pel Govern és, de fet, el segon 
paquet que s’impulsa. El Consell de Govern va aprovar, a finals de l’any 
passat, la constitució dels consorcis de 23 municipis per desenvolupar 31 
àrees residencials estratègiques que permetran la creació de 34.711 
habitatges, dels quals més de la meitat (18.548) seran protegits. D’aquests 23 
consorcis, actualment ja s’han creat els corresponents a 13 municipis (a la 
taula sobre fons gris):  
 
  MUNICIPI NOM ACTUACIÓ Hab. Lliure Hab.protegit Total 

hab. 
Amposta Eixample les Tosses 656 959 1.615 
Argentona El Cros 89 106 195 
Balaguer Els Erals - El Secà 292 292 584 
Barberà del 
Vallès Sector Estació 104 110 214 

Calafell La Barquera 180 189 369 
Castellar del 
Vallès Nou Eixample 134 154 288 

Castellar del 
Vallès Turuguet 151 152 303 

Esplugues de Ll. Montesa 1.046 1.059 2.105 
Esplugues de Ll. Can Cervera 680 680 1.360 
Les PP Guà I i II 87 93 180 
Lleida SUR-8-9-23 1.806 1.867 3.673 
Martorell La Sínia II- Horta de la Vila 540 540 1.080 
Palafrugell Pivert Est 61 61 122 
Palafrugell Pi i Margall PMU 1.7-1.9 53 63 116 
Palafrugell SUD 1.4 - el Terme 72 72 144 
Palamós Sector Roquetes SMU 09 161 161 322 
Perafort Eixample Estació 478 484 962 
Pineda  Pineda Centre 970 1.028 1.998 
Prat de 
Llobregat,el Ronda del Sud- Aeroport 256 520 776 

Prat de 
Llobregat,el Eixample Sud 1.333 1.333 2.666 

Tarragona 
Sant Vicenç dels 
Horts La Façana 1.059 1.086 2.145 

Solsona La Cabana del Màrtir 245 247 492 
Tàrrega Els Prats 1-SUD 3 1.263 1.263 2.526 
TOTAL  8.599 10.707 19.306 
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Puigcerdà  Camí de les Fàbriques 220 225 445 
Reus Ronda Nord 2.596 3.173 5.769 
Sabadell Can Puiggener 221 350 571 
Sabadell Torre Romeu 292 454 746 
Santa Coloma de 
Gr. Safarejos 62 248 310 

Santa Coloma de 
Gr. La Bastida 24 96 120 

Sta. Margarida 
de M. Nou sector residencial 441 798 1.239 

Tarragona Pou Boronat 892 998 1.890 
Valls Ruanes 860 861 1.721 
Vic El Graell 657 669 1.326 
Vic La Bòbila 749 753 1.502 
TOTAL   16.163 18.548 34.711 

Llistat de les ARE aprovades pel Govern el desembre de 2009 

 
Tenint en compte que el Govern ha aprovat el planejament necessari per tirar 
endavant un total de 68 ARE en 59 municipis de Catalunya, encara queda 
pendent aprovar la constitució de consorcis amb 21 ajuntaments. D’aquests, 
10 es troben actualment en tràmit amb als ajuntaments. 
 
Les àrees residencials estratègiques 
 
Les ARE seran sectors que s’urbanitzaran en diversos municipis de 
Catalunya, en zones ben comunicades, dotats dels serveis necessaris, amb 
una qualitat urbanística garantida i on la meitat, com a mínim, dels seus 
habitatges seran de protecció. Per tal de fer més àgil el procés de tramitació, 
el Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, aprovat el mes 
d’octubre de 2007, determina que el seu desenvolupament es faci mitjançant 
Plans Directors Urbanístics, promoguts pel Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques, prèvia consulta als ajuntaments del document d’objectius i 
propòsits generals. 
 
A més de donar resposta a les necessitats de sòl per a habitatge a un preu 
assequible, les ARE asseguren una elevada qualitat urbanística i garanteixen 
a la seva població la disposició dels equipaments necessaris.  
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El Govern aprova el nou Decret d’Entitats Esportives 
 

• Les entitats hauran d’afavorir la presència de dones en els seus 
òrgans directius per poder accedir a subvencions públiques, 
crèdit o aval públic 

 
• La durada dels mandats de les federacions esportives passa de 4 

a 6 anys, deixant-ne en les seves mans la limitació  
 

• S’amplia la definició d’esportista català als estrangers amb 2 
d’anys d’empadronament a Catalunya 

 
 
El Govern ha aprovat avui el nou Decret de les Entitats Esportives de 
Catalunya, que simplifica la normativa en aquest àmbit i incorpora novetats 
que afecten tot tipus de clubs, federacions i entitats. El text, que entrarà en 
vigor en 20 dies, estableix mesures per afavorir la igualtat de gènere, una 
millor gestió de les entitats i canvis en l’estatut dels directius o en el règim 
orgànic pel qual es regeixen els clubs, entre d’altres coses. 
 
Cal destacar que aquest decret és pioner perquè dóna instruments al Govern 
per aplicar mesures de caire legislatiu que afavoreixin la presència del màxim 
nombre de dones en llocs de rellevància de les juntes directives de les entitats 
esportives de Catalunya. Així, totes les entitats han de preveure plans d’igualtat 
i de promoció de l’esport femení tant en la vessant de la pràctica com en la 
gestió.  
 
Les federacions, els clubs i les agrupacions esportives han de complir un 
criteri de gènere en la composició de les juntes directives o consells 
d’administració per poder accedir a subvencions públiques, crèdit o aval 
públic. Les entitats esportives hauran de triar entre el compliment de la paritat 
(més d’un 40% de qualsevol gènere) o tenir un nombre de dones a les juntes 
igual o superior a la proporció d’associades o de llicències existents en 
l’entitat. El Govern, a més, crearà un distintiu específic per reconèixer les 
entitats esportives que destaquen per l’aplicació de polítiques d’igualtat.  
 
S’arriba a aquest punt després que la Secretaria General de l’Esport hagi dut 
a terme durant aquesta legislatura diverses accions de sensibilització, de 
promoció i de formació per afavorir tant la pràctica, com l’excel·lència i les 
tasques directives en l’esport per part de les dones 
 
Canvis en el desenvolupament dels clubs i les federacions: mandats, 
assemblees i constitució 
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La nova normativa també afecta de diverses maneres el desenvolupament 
dels clubs. Així, en primer lloc, garanteix que si els Estatuts preveuen la 
limitació de mandats, el president sortint no pugui assumir la presidència en 
cap moment del mandat immediatament posterior.   
 
Es mantenen els canvis decretats anteriorment, que estableixen la durada 
dels mandats de 6 a 8 anys i la presència d’un mínim de 3 persones per 
constituir un club. A més, s’elimina la distinció entre club federat i club de 
lleure i s’homologuen les Associacions Esportives Escolars al règim de 
funcionament dels clubs. 
 
Pel que fa a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), el 
Decret limita els mandats de la junta directiva i presidència en 6 anys, sense 
regular la limitació de mandats. I en les unions esportives de clubs –pas previ 
a constituir una federació-, es rebaixa de 10 a 5 els clubs necessaris per 
formalitzar-se. 
 
El Decret també liberalitza el règim de compromissaris per les assemblees, de 
manera que a partir d’avui serà un procés optatiu i només per als clubs amb 
més de 3.000 socis. Aquest sistema queda prohibit en el cas de l’elecció de la 
junta directiva. També es recomana als clubs que tenen part de la seva massa 
social fora del territori, que introdueixin mecanismes de participació per 
aquests socis, especialment en els processos electorals.  
 
Quant a les federacions esportives, el nou Decret d’Entitats Esportives 
modifica la durada dels mandats, que passen de 4 a 6 anys, deixant en mans 
de cada federació la limitació de mandats i es rebaixa de 20 a 10 el nombre de 
clubs necessaris per constituir-ne una. 
 
Més llibertat per les federacions catalanes i els esportistes 
 
El nou decret deixa sense efecte la subjecció obligatòria de les federacions 
catalanes a les estatals i els dóna llibertat de vinculació a altres federacions 
estatals o  internacionals. Un altre canvi destacat és l’ampliació de la definició 
d’esportista català als estrangers amb 2 d’anys d’empadronament a Catalunya 
(veïnatge administratiu). A banda, i pel que fa a l’activitat de les seleccions 
catalanes, prima el dret d’un esportista a participar en la selecció sobre el dret 
del club a retenir-lo.  
 
Altres novetats  
 
També hi ha novetats destacades en les funcions dels directius de les entitats, 
que veuen reforçat el seu caràcter voluntari i no professional. Queden 
regulades, a més, les incompatibilitats dels càrrecs directius, així com la 
percepció de compensacions econòmiques als directius, de manera que no 
podran ser contractats directa o indirectament.  
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Dins les federacions, el Decret prohibeix els contractes blindats als 
professionals i també regula les incompatibilitats dels presidents, que no 
podran ser càrrecs electes o de lliure designació.  
 
Amb la voluntat de vetllar per la salut dels esportistes, el Decret d’Entitats 
Esportives determina, d’altra banda, que per obtenir una llicència serà 
obligatori presentar una declaració responsable en relació a l’estat de salut i 
condició física del demandant. Si és necessari, el/la sol·licitant haurà 
d’acreditar l’obtenció d’un certificat mèdic d’aptitud o informe mèdic. 
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Altres Acords de Govern 

El Govern prorroga dos anys el Programa per a la creació de l’Oficina 
“Occitan en Catalonha” 
  
El Govern ha aprovat avui prorrogar per dos anys la vigència del Programa 
per a la creació de l’Oficina “Occitan en Catalonha” fins que es faci efectiu el 
desplegament de la llei de l’occità. Aquest és un programa creat  per Acord de 
Govern el juliol de 2007 que té com a objectiu garantir el desplegament 
legislatiu de la condició de llengua oficial que l’Estatut de Catalunya atorga a 
l’occità.  
 
Altres objectius del programa són promoure i coordinar projectes i mesures 
d’impuls de la llengua occitana; fomentar la cooperació i la coordinació amb el 
Conselh Generau d’Aran en la promoció de l’occità a la Vall d’Aran i 
Catalunya; coordinar amb les institucions europees l’aprenentatge i 
l’ensenyament de l’occità, i mantenir un diàleg amb agents socials, entitats o 
universitats que treballen per a la promoció, el coneixement i la difusió de la 
llengua occitana. 
 
 
Oferta de 62 places de metges avaluadors 
 
El Govern ha aprovat l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de 62 
places per al cos de titulació superior, metge avaluador (subgrup A1) i per al 
cos auxiliar tècnic, auxiliars de laboratori  (subgrup C2). La publicació de les 
convocatòries corresponents a aquesta oferta s’efectuarà en el termini màxim 
de 3 mesos. 
 
En relació a la convocatòria de metges avaluadors, la Generalitat ha inclòs 3 
places per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de 
disminuïdes. Aquesta nova oferta parcial d’ocupació pública respon al 
compromís del Govern de reduir les places d’interins entre el personal de 
l’Administració. 
 


