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El Govern selecciona 29 projectes beneficiaris de la 
setena convocatòria de la Llei de barris  
 

• S’impulsen 12 nous projectes de regeneració integral d’11 
municipis 

 
• S’hi inclouen 14 nous projectes de viles de menys de 10.000 

habitants amb ajuts de fins al 75% del total del seu cost 
 

• Se signen 3 contractes de barri, de suport a aquells que ja han 
finalitzat el seu projecte. 

 
• Es genera una nova inversió de més de 170 milions d’euros, dels 

quals 99 milions d’euros els aporta la Generalitat i, la resta, els 
ajuntaments 

 
• La inversió pública total de la Llei de barris s’aproparà als 1.300 

milions d’euros, i arribarà a 141 barris amb actuacions de 
regeneració en marxa i 4 contractes de barri  

 
La setena convocatòria d’ajuts de la Llei de barris beneficiarà un total de 29 
projectes presentats per 28 municipis, amb una inversió total de 170 milions 
d’euros. D’aquests, 99 milions d’euros corresponen a aportacions del Govern. 
Amb aquesta convocatòria, el Programa de barris abasta, en total, 112 
projectes d’intervenció integral, 29 de viles de menys de 10.000 habitants i 4 
contractes de barri. Això suposa que es beneficiaran d’aquestes actuacions  
més d’un milió de persones (un 14% de la població de Catalunya).  
 
Amb l’adjudicació d’aquesta setena convocatòria, s’arribarà als 1.300 milions 
d’euros d’inversió pública compromesa per a la millora integral de barris. Les 
convocatòries resoltes fins ara de la Llei barris han posat de manifest la 
importància d’una actuació pública integral en àrees urbanes amb necessitats 
especials per tal de garantir-hi la qualitat urbana, ambiental i de cohesió 
social. També s’ha demostrat que el Programa de barris pot canviar les 
dinàmiques urbanístiques i socials d’aquests barris.  
 
Per aquests motius, les actuals convocatòries combinen tres línies de 
subvencions, a les quals es poden acollir els ajuntaments: 
 

 Projectes de rehabilitació integral a barris i viles: en total, 27 
municipis van presentar 29 projectes per optar als ajuts de la modalitat 
ordinària de regeneració integral. D’aquests, s’han escollit 12 projectes 
d’11 municipis, que tenen un pressupost total de 108,3 milions d’euros: 
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Àmbit Territorial Comarca Municipi Nom del barri 
Pressupost 

Total 

Camp de Tarragona  Baix Camp Mont-roig del Camp Barri de la Florida  10,1 M€

  
Baix 
Penedès Calafell Nucli antic 7,6 M€

Comarques Centrals Anoia Piera Nucli antic 7,8 M€
Comarques Gironines Alt Empordà L’Escala Nucli antic 6,3 M€

  Selva Blanes 
S’Auguer-Sa 
Massaneda 9 M€

Metropolità   Barcelonès Barcelona 
La Vinya, Can 

Clos, Plus Ultra 
12 M€

  Barcelona Raval Sud 15 M€

 
Baix 
Llobregat Castelldefels Vista Alegre 9,2 M€

    Viladecans La Montserratina 9,5 M€

 Maresme Premià de Mar 
Santa Anna-Tió 

(Barri Cotet) 4,6 M€

 
Vallès 
Oriental 

Les Franqueses del 
Vallès Bellavista 

 
     8,7 M€

Ponent Pla d’Urgell Mollerussa 
Centre urbà i Grup 

Sant Isidori 8,5 M€
TOTAL    108,3 M€

 
 “Viles amb projectes” és el nom de la línia d’ajuts en el marc de la 

qual s’impulsen programes de rehabilitació integral en municipis de 
menys de 10.000 habitants. En aquest cas, ateses les capacitats 
pressupostàries d’aquests ajuntaments, el percentatge de finançament 
dels projectes arriba a un màxim del 75% del cost. Un total de 45 viles 
han mostrat el seu interès per ser incloses en aquesta línia d’ajuts, de 
les quals se n’han triat 14: 

 

Àmbit Territorial Comarca Municipi Nom del barri 
Pressupost 

total 

Alt Pirineu i Aran Pallars Jussà La Pobla de 
Segur Vila closa i Eixample 3,9 M€

 Camp de 
Tarragona Baix Camp 

La Selva del 
Camp Nucli antic 4 M€

  Baix Penedès L’Arboç Nucli antic 4,9 M€
 Comarques 
Centrals  Bages Sallent 

Barri de la Riba del 
Llobregat 4,8 M€

   Osona 
Sant Hipòlit de 
Voltregà El Mallol 3,5 M€

    
Sant Pere de 
Torelló Nucli antic 4,9 M€

 Comarques 
Gironines Baix Empordà Ullà 

La Roqueta, nucli 
històric i passeig de 

les Eres 2,9 M€

 Ripollès Campdevànol 
Nucli original de 

Campdevànol 2,9 M€
  Ribes de Barri del Pavelló i 
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Freser connexió amb carrer 
Fonderia 2,2 M€

Metropolità Alt Penedès Mediona 
Nucli de Sant Joan de 

Mediona 3,2 M€

    
Sant Quintí de 
Mediona Centre Vila i Vilet 4,1 M€

  Maresme Premià de Dalt
Santa Anna-Tió (barri 

Cotet) 5 M€
Ponent Noguera Montgai Nucli antic 2 M€

 Terres de l’Ebre   Ribera d’Ebre  Flix 

Colònia-Fàbrica 
Comellarets-Les 

Casetes 3,7 M€
TOTAL    52 M€
 
 

 Suport als que han culminat els seus projectes mitjançant el 
contracte de barri: aquest instrument s’adreça als ajuntaments que 
han completat els projectes de rehabilitació escollits en les sis 
convocatòries resoltes anteriorment. Una vegada els municipis 
finalitzen les actuacions que van incloure en els seus projectes, 
redacten un informe d’avaluació final. Si d’aquest informe es desprèn 
que resulta convenient continuar impulsant noves actuacions per 
mantenir i consolidar la recuperació d’aquella zona, es procedeix a 
signar un contracte de barri.  

 
D’aquesta manera, també s’evita que barris amb una situació delicada 
puguin retrocedir en els avenços aconseguits amb els projectes de 
rehabilitació. Així, l’informe d’avaluació final indica quines actuacions 
s’haurien de seguir tirant endavant en el mateix àmbit objecte del 
Programa de barris i quin pressupost seria necessari, amb un nou 
període d’execució de dos anys. El Govern signa un contracte 
programa amb cadascun dels ajuntaments, que posen de manifest 
aquesta necessitat, per cofinançar el 50% de les noves actuacions 
previstes. Aquest import procedeix, com fins ara, del Fons de foment 
del programa de barris i es dóna compte del conveni a la Comissió de 
gestió d’aquest fons. 
 
Tres ajuntaments que ja han acabat el seu Programa ordinari es van 
presentar a la convocatòria per optar a la proposta de continuïtat, 
mitjançant un contracte de barri, i tots tres hi han estat inclosos: 
 

Àmbit Territorial Comarca Municipi Nom del barri 
Pressupost 

total 

Àmbit metropolità Barcelonès 
L’Hospitalet de 
Llobregat 

Collblanc-La 
Torrassa 4 M€

Comarques Gironines Garrotxa Olot Nucli històric 2,1 M€

 Gironès Salt Salt 70 4 M€

TOTAL    10,1 M€
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La setena convocatòria: barri a barri 
 
Projectes de regeneració integral 
 

• Barcelona, Raval sud: el barri presenta un espai públic amb alguns 
dèficits, que propicia l’exclusió social, així com problemes en els 
habitatges per manca de rehabilitació. Es proposa reurbanitzar carrers 
amb prioritat pels als vianants (Arc del Teatre, Montserrat), places (del 
Pedró, Blanquerna), fomentar la rehabilitació dels elements comuns 
dels edificis, habilitar un nou equipament polivalent sociocultural i 
impulsar programes socials i de dinamització econòmica del barri. 

 
• Barcelona, la Vinya, Can Clos i Plus Ultra: les àrees més antigues 

pateixen un procés regressió urbanística i, en general, s’observa un 
parc d’habitatges deteriorat, tot i que proper a zones d’interès turístic, 
fet que provoca un augment de la pressió immobiliària. El projecte 
reurbanitzarà carrers, places i habitatges, es milloraran els 
equipaments “La Bàscula” i “La Capa” i es construirà un centre cívic als 
jardins de “Can Farrero”. S’impulsarà a la col·locació de plaques solars i 
a la supressió de barreres arquitectòniques. 

 
• Mollerussa, centre urbà i grup Sant Isidori: al barri es detecta manca 

d’activitat comercial, amb una via pública no adequada i, en el cas del 
grup Sant Isidori, habitatges marginals. L’Ajuntament preveu 
reurbanitzar l’avinguda Catalunya, fer exclusiva per a vianants la Vila 
Closa i impulsar una borsa de lloguer de locals comercials, entre 
d’altres. 

 
• Premià de Mar, Santa Anna-Tió (barri Cotet): el barri, que es 

presenta conjuntament amb Premià de Dalt (en aquest cas, a la línia 
“Viles amb projectes”), està aïllat respecte dels dos nuclis urbans i amb 
un accés difícil. Els habitatges tenen patologies estructurals i s’hi 
detecta manca d’aparcaments, equipaments i zones verdes. S’hi 
habilitarà el jardí de la República i Torrent Fontsana, es museïtzarà la 
vila romana de Can Ferrerons, es pacificarà el trànsit del Camí del Maig 
i se n’impulsarà la rehabilitació. 

 
• Castelldefels, Vista Alegre: el parc d’habitatges es troba en mal estat 

de conservació, hi ha dèficit de transport públic, d’aparcaments i 
d’equipaments. Existeix un sector d’habitatges unifamliars de baixa 
qualitat fora de planejament. Es preveu urbanitzar una zona verda entre 
els carrers Murillo i Alhambra, soterrar xarxes de serveis, construir el 
centre cívic Vista Alegre i fomentar la integració social. 

 



 

 

Acords de Govern . 22.06.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

6

• L’Escala, nucli antic: pateix una elevada dependència del turisme 
estacional, que es tradueix en molts habitatges i locals buits, combinat 
amb una manca de qualitat de la urbanització i dels espais públics. Es 
preveu la reurbanització de carrers i de la plaça de l’Ajuntament, la 
rehabilitació de l’Alfolí de la Sal com a equipament de referència, la 
creació d’un centre de gestió cultural i programes de foment del bon 
veïnatge. 

 
• Calafell, nucli antic: s’ha produit una reducció progressiva de l’activitat 

comercial al barri acompanyada de l’abandonament d’habitatges antics, 
l’envelliment dels seus habitants i la creixent necessitat d’assistència 
social. Es preveu urbanitzar els entorns del castell, reparar els elements 
comuns dels edificis, ampliar el centre cívic Sindicat i impulsar 16 
actuacions per a la revitalització comercial i l’atenció a les persones en 
risc d’exclusió. 

 
• Piera, nucli antic: el nucli es troba en un terreny argilós amb risc 

d’esllavissades, fet que provoca problemes estructurals en els edificis. 
Abundància de locals comercials tancats, manca d’accessibilitat, 
d’equipaments i d’espais lliures. L’Ajuntament preveu estabilitzar el 
barranc del Gall Mullat, reconvertir el teatre del Foment en un centre 
cultural, rehabilitar el complex d’equipaments de Cal Sanahuja i 
impulsar l’activitat comercial i de serveis. 

 
• Les Franqueses del Vallès, Bellavista: experimenta un creixent 

augment de la població jove immigrada i de l’atur. Barri amb baixa 
activitat econòmica i aïllat per les infraestructures, amb manca de 
zones lliures i habitatges sense ascensor. Es preveu urbanitzar la plaça 
de l’Esbarjo i el Passeig d’Andalusia, impulsar la rehabilitació, crear dos 
espais cívics i socials, millorar les passeres existents amb ascensors i 
habilitar un nou carril bici per apropar-se als equipaments. 

 
• Blanes, S’Auguer-Sa Massaneda: presenta importants dèficits en les 

xarxes de serveis, vials i carrers, així com un mal estat de les 
edificacions, problemes en la recollida selectiva i baixa intensitat de la 
vida comercial, cultural i social. Es preveu la creació d’un nou 
equipament al carrer S’Auguer, pavimentació de carrers i programes de 
foment del treball. 

 
• Mont-roig del Camp, la Florida: un 90% de la pavimentació dels 

carrers és defectuosa, pateix una mala qualitat de les xarxes de serveis 
i dels espais públics, així com deficiències en el parc d’habitatges. El 
projecte preveu la urbanització de carrers, la creació d’un nou 
equipament social, un carril bici, la rehabilitació d’elements comuns dels 
edificis i el foment de dinàmiques comunitàries. 
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• Viladecans, la Monserratina: barri molt dens, amb construccions 
d’escassa qualitat i poca activitat comercial, amb un mercat amb 
problemes d’accessibilitat, poc espai per als vianants, pisos sense 
ascensor i manca d’equipaments. Es preveuen equipaments municipals 
a la plaça de la Constitució, la rehabilitació de la masia de Can 
Ginestar, implantació de recollida selectiva i programes de foment del 
civisme. 

 
Viles amb projectes 
 

• Sallent, barri de la riba del riu Llobregat: zona amb risc de regressió 
urbanística, social i econòmica, amb escassetat de serveis. Parc 
d’habitatges degradat. Es preveu l’arranjament de carrers, la tercera 
fase de rehabilitació de l’antiga fàbrica de Cal Carreres per a ús 
cultural, rehabilitació d’una planta de l’edifici Contramestres com a hotel 
d’entitats, neteja de les lleres del riu i del torrent de l’Oller. 

 
• Sant Quintí de Mediona, centre vila i Vilet: el centre de la vila pateix 

un procés de buidat i abandonament, amb la desaparició de les 
activitats quotidianes, problemes d’accessibilitat i d’espai públic. El 
projecte abordarà la reurbanització de carrers i places, la rehabilitació 
d’edificis per a equipaments com “El Jardí” o l’hotel d’entitats en les 
antigues escoles i el “Sindicat” com a mediateca. 

 
• Premià de Dalt, Santa Anna-Tió (barri Cotet): el barri, que es 

presenta conjuntament amb Premià de Mar, està aïllat respecte dels 
dos nuclis urbans i amb un accés difícil. Els habitatges tenen patologies 
estructurals i s’hi detecta manca d’aparcaments, equipaments i zones 
verdes. S’hi habilitarà el jardí de la República i Torrent Fontsana, es 
museïtzarà la vila romana de Can Ferrerons, es pacificarà el trànsit del 
Camí del Maig i se n’impulsarà la rehabilitació. 

 
• Sant Hipòlit de Voltregà, el Mallol: barri aïllat, en procés de regressió 

i amb una població envellida. Greus mancances en accessibilitat, 
mobilitat interna i espais lliures. S’impulsarà la urbanització i 
l’accessibilitat d’espais públics, la rehabilitació de l’edifici del Mallol per 
a equipaments i programes de formació laboral. 

 
• L’Arboç, nucli antic: el barri es troba en procés de regressió 

urbanística i demogràfica a causa de la degradació del parc 
d’habitatges, la insuficiència del transport públic i dels equipaments, 
entre d’altres. El projecte permetrà impulsar la tercera fase de la 
reforma de “Can Freixes” com a equipament d’entitats, reurbanitzar 
espais públics i rehabilitar habitatges. 
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• La Pobla de Segur, vila closa i Eixample: pateix una pèrdua de 
centralitat a causa de la visible degradació de les edificacions, als seus 
carrers estrets i de forts pendents i la baixa activitat econòmica. Es 
proposa adequar l’edifici del cinema Avenida, urbanitzar el carrer Major, 
del Forn i la plaça de la Pedrera, i impulsar ajuts per reparar elements 
comuns dels habitatges. 

 
• Ullà, la Roqueta, nucli històric i passeig de les Eres: barri que 

presenta un mal estat de conservació dels edificis, xarxes de serveis 
obsoletes, degradació dels espais públics i concentració de gent gran i 
nouvinguts amb una elevada taxa d’atur. L’Ajuntament té com a 
objectius la millora de carrers, l’habilitació com a zona verda de la 
Roqueta, l’adequació de l’antic ajuntament per a ús social, l’adequació 
d’àrees de recollida selectiva i programes d’impuls d’activitats 
econòmiques. 

 
• Sant Pere de Torelló, nucli antic: a més de la manca d’espais públics 

i d’equipaments, el barri concentra ocupacions de baixa qualitat, 
persones amb baix nivell de formació i sectors en risc d’exclusió. Es 
preveu urbanitzar diversos carrers, habilitar un aparcament en 
superfície, rehabilitar l’antic teatre com a equipament, així com el casal 
cultural i recreatiu. Construcció de l’edifici del “Mas” com a centre de 
promoció turística. 

 
• Ribes de Freser, barri del Pavelló i connexió del carrer Fonderia: 

barri que presenta com a principals problemes el mal estat de 
conservació dels edificis, l’envelliment de la seva població i l’existència 
de barreres arquitectòniques. Així, es milloraran els carrers, 
s’instal·laran ascensors als habitatges, s’habilitarà un local social i es 
construirà un ascensor d’accés al barri. 

 
• La Selva del Camp, nucli antic: comparteix els dèficits dels centres 

històrics, amb manca de transport públic, zones verdes, equipaments i 
activitats econòmiques i un alt índex de població dependent. El projecte 
inclou la formació d’una ronda exterior a les muralles, la reurbanització 
de zones verdes, finalitzar la recuperació del Castell i la creació 
d’equipaments. 

 
• Campdevànol, nucli original: el municipi manca d’un centre urbà 

cohesionat, fet que provoca la desocupació del nucli original, manca de 
diversificació econòmica, estancament demogràfic i atur. Es preveu la 
reurbanització del carrer Major, de la plaça Clavé-Valldemosa; la 
construcció de l’espai jove, i ajuts per a la rehabilitació de façanes i 
cobertes. 
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• Mediona, Sant Joan de Mediona: presenta una manca 
d’equipaments, espais públics, serveis i oferta comercial i també 
l’envelliment de la seva població. És per això que s’impulsarà la 
urbanització de carrers històrics, el condicionament de la plaça dels 
Països Catalans com a aparcament públic, la construcció d’un centre 
cívic i programes socials. 

 
• Montgai, nucli antic: registra un creixent nombre d’edificis buits en 

situació ruïnosa, problemes d’accessibilitat, pèrdua de centralitat i 
envelliment de la població. El projecte inclou un nou pavelló esportiu i 
educatiu, la urbanització de la plaça Prat de la Riba, la millora dels 
equipaments existents i ajuts per a la rehabilitació dels edificis 
d’habitatges. 

 
• Flix, la colònia fàbrica i Comellarets-les Casetes: barri en estat de 

degradació avançat, amb insuficiència d’equipaments, zones verdes i 
baix nivell d’activitats econòmiques, la qual cosa provoca la pèrdua de 
població. Es preveu el nou equipament el “Quarter nou”, l’adequació de 
l’itinerari d’accés a la colònia, la urbanització de la plaça Doctor Müller i 
l’impuls de l’activitat comercial i turística. 

  
Contractes de barri 
 

• Olot, nucli històric: inclou un total de sis actuacions, com ara els 
equipaments de Ca la Boera i Can Tané i un parc infantil. Igualment, 
preveu impulsar la rehabilitació de façanes, la dinamització dels locals 
comercials tancats i els programes d’atenció social. 

 
• Salt, Salt 70: el contracte de barri preveu urbanitzar quatre carrers, 

rehabilitar elements dels habitatges, l’adequació del centre cívic i set 
programes per a la millora social, entre d’altres. 

 
• L’Hospitalet de Llobregat, Collblanc-la Torrassa: inclou la 

rehabilitació de l’antic Cinema Romero com a equipament de lleure 
infantil i juvenil, i la posada en funcionament de les activitats de Torre 
Barrina. 
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Projectes beneficiaris del ajuts de la setena convocatòria de la Llei de barris 
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El Govern selecciona els beneficiaris dels ajuts per a 
la millora de 52 urbanitzacions  
 

• 48 ajuntaments rebran 14,1 milions d’euros per a millorar 52 
urbanitzacions  

 
• Un total de 10 municipis, alguns beneficiaris de l’anterior línia 

d’ajuts, rebran 4,2 milions d’euros per iniciar obres de millora 
 

• Un any després de l’aprovació de la Llei de millora de les 
urbanitzacions amb dèficits urbanístics, el Govern està impulsant 
ja la millora d’un centenar d’urbanitzacions  

 
El Govern ha acordat seleccionar les urbanitzacions per a rebre els ajuts per a 
la millora d’urbanitzacions com a resultat de la convocatòria que es va obrir el 
passat  mes de febrer. Un total de 48 ajuntaments rebran 14,1 milions d’euros 
per a millorar 52 urbanitzacions amb dèficits urbanístics, a través d’una o de 
les dues línies d’ajuts que emanen de la Llei. D’aquesta inversió, 9,9 milions 
d’euros s’atorgaran a 42 municipis per redactar els Programes d’adequació 
d’altres urbanitzacions. 10 municipis rebran 4,2 milions d’euros per iniciar 
obres de millora. Amb aquesta adjudicació, el Govern està impulsant la millora 
de prop de 100 urbanitzacions, només un any després de l’aprovació de la Llei 
de millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.  
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Impuls de millores en un centenar d’urbanitzacions 
 
La Llei de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, 
aprovada el març de 2009, té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels 
veïns de les urbanitzacions construïdes entre 1956 i 1981, tot finalitzant les 
obres o establint els serveis urbans bàsics.  
 
El Govern ja va adjudicar l’any passat una primera convocatòria d’ajuts per a 
redactar Programes d’adequació que va beneficiar 36 urbanitzacions i va 
impulsar una prova pilot a 10 municipis durant la tramitació parlamentària de la 
Llei.  
 
El passat mes de febrer es va obrir la segona convocatòria de les subvencions 
per redactar Programes d’adequació i també la primera per a finançar 
l’execució de les obres d’urbanització. En total, s’impulsaran millores en 52 
urbanitzacions. 
 
D’aquesta manera, sumant les convocatòries resoltes avui i tot just després 
d’un any d’aprovació de la Llei de regularització i millora de les urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics, el Govern estarà impulsant ja actuacions en prop de 
100 urbanitzacions arreu de Catalunya.  
 
Properament, es preveu impulsar el tercer instrument financer previst per la 
Llei, com són les subvencions adreçades als parcel·listes majors de 65 anys, 
persones que formin part d’una família monoparental i famílies nombroses per 
ajudar-les a fer front a les obligacions d’urbanització. 
 
9,9 milions d’euros per a redactar Programes d’adequació 
 
Un total de 72 municipis van presentar les seves sol·licituds per optar a la 
segona convocatòria d’ajuts dirigida a ajuntaments per redactar els Programes 
d’adequació, que abastarien 106 urbanitzacions amb dèficits situades als seus 
termes. D’aquests expedients, han resultat escollits un total de 42. Aquesta 
línia de subvencions està dotada amb un import total de 9,9 milions d’euros i 
els ajuntaments rebran un ajut màxim de 300.000 euros. 
 

ÀMBIT 
TERRITORIAL 

MUNICIPI NOM URBANITZACIÓ SUBVENCIÓ 
(euros) 

Camp de 
Tarragona 

Montmell, El Mas Mateu 300.000 

 Mont-roig del Camp Casalot Centre 271.696 
 Pratdip Santa Marina 74.000 
 Puigpelat La Sinia 110.850 
Comarques 
Centrals 

Bruc, el Montserrat Parc 300.000 

 Castellbell i el Vilar La Vall de Montserrat 300.000 
 Centelles Sector XV - Sant Pau 300.000 
 Masquefa El Maset 300.000 
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 Santpedor Mirador Urbanització de 
Montserrat 

300.000 

 Viladrau Les Guilleries 237.200 
Comarques 
Gironines 

Begur Mas Mato 54.752 

 Calonge Mas Pere 203.000 
 Porqueres Puig Suris 300.000 
 Riells i Viabrea Can Salvà 2ª fase 300.000 
 Sant Feliu de 

Buixalleu 
Ducat del Montseny 248.651 

 Vidreres Urbanització Santa Ceclina 40.000 
Metropolità Aiguafreda Serrabanda 200.000 
 Arenys de Munt Collsacreu 100.700 
 Bigues i Riells Can traver vell 117.500 
 Castellví de 

Rosanes 
Can Sunyer 160.640 

 Garriga, la Urbanització els Tremolencs 300.000 
 Gelida Tercer polígon Martivell 300.000 
 Molins de Rei PERI Rierada 132.000 
 Olivella Mas Milà 300.000 
 Palafolls Ciutat Jardí 300.000 
 Palau-solità i 

Plegamans 
Els Turons, polígon I 48.720 

 Pineda de Mar Can Carreres 300.000 
 Sant Cebrià de 

Vallalta 
Vistamar 300.000 

 Sant Celoni Boscos de Montnegre 221.000 
 Sant Esteve 

Sesrovires 
Pou del Merli 300.000 

 Sant Iscle de 
Vallalta 

Can Ginebra 300.000 

 Sant Pere de Ribes Rocamar 300.000 
 Sant Quirze del 

Vallès 
Urbanització Sotavia UA.6 241.320 

 Santa Eulàlia de 
Ronçana 

Font Sant Joan 223.324 

 Sentmenat Can Fargues 154.701 
 Terrassa Les Martines 300.000 
 Tordera Les Ferreres 300.000 
 Vacarisses Ventanyol/Cami de la Creu 266.000 
 Vilanova del Vallès Barri de Rodes 300.000 
Ponent Alcoletge Miralbo-Cami d'Artesa 300.000 
 Torres de Segre assentaments de la vall de secà 

del nucli d'Utxesa 
193.942 

 Vilanova de Segrià La Serra 300.000 
TOTAL   9.900.000 
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El Programa d’adequació que redactaran aquests ajuntaments conté les 
determinacions necessàries d’ordre jurídic, tècnic, econòmic i financer per 
completar el desenvolupament urbanístic de la urbanització, d’acord amb el 
planejament vigent o amb el que es consideri convenient redactar i aprovar.  
 
Entre els criteris que s’han tingut en compte a l’hora de triar les sol·licituds hi 
ha la grandària de la urbanització respecte la superfície total del municipi; els 
residents i les parcel·les edificables; els habitatges dedicats a primera 
residència; les urbanitzacions situades en municipis petits, amb riscos naturals 
o a prop d’espais oberts protegits. Així mateix, s’han valorat, de manera 
destacada, aquells projectes que prevegin la reducció de l’àmbit o la 
compactació de l’edificació. 
 
La primera convocatòria d’aquesta línia d’ajuts, resolta l’any passat, va atorgar 
9,9 milions d’euros per a la redacció de 36 Programes d’adequació.  
 
Impuls a l’execució de les obres d’urbanització 
 
A més, un total de 20 municipis van demanar les subvencions dirigides als 
ajuntaments que disposen de tots els requisits administratius necessaris per 
tal d’emprendre el procés de regularització i millora de les seves 
urbanitzacions. D’aquestes sol·licituds, n’han resultat beneficiàries dels ajuts 
un total de 10.  
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El pressupost del Govern per aquesta línia és de 4,2 milions d’euros, a càrrec 
d’INCASÒL. En aquest cas, l’ajut que es concedeix té un import màxim del 
10% del pressupost de licitació de les obres, amb un límit per urbanització de 
600.000 euros. 
 

AJUNTAMENT URBANITZACIÓ PRÉSTEC CONCEDIT 
La Bisbal del Penedès La Miralba U.A. 1 600.000 euros 
Creixell La Coma 351.784 euros 
Lliçà d’Amunt Les Oliveres 160.964 euros 
Masquefa Can Valls 600.000 euros 
Monistrol de Montserrat Cap de Bou 292.330 euros 
Sant Esteve Sesrovires Can Bargalló 220.749 euros 
Tordera Sant Daniel 600.000 euros 
Torrelles de Foix Can Coral 600.000 euros 
Vacarisses Torreblanca II 600.000 euros 
Vilanova de Segrià Secà del Melé 223.885 euros 
TOTAL  4.249.715 euros 

 

 
 
Tot i que les obres d’urbanització i serveis se sufraguen bàsicament amb les 
quotes dels parcel·listes, el ritme de pagament d’aquestes quotes pot retardar 
l’inici de les obres en alguns casos.  
 
És per això que la Llei va crear aquesta línia d’ajuts, que permet avançar per 
part de la Generalitat als ajuntaments una certa quantitat de diners per iniciar 
les obres amb celeritat, sense necessitat d’esperar a percebre totes les quotes 
dels parcel·listes. Aquests ajuts es vehicularan mitjançant la signatura d’un 
conveni entre l’Ajuntament beneficiari de la subvenció i INCASÒL.  
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El Govern aprova una de les mesures per dotar de 
liquiditat a les explotacions agràries  
 

• Es bonificarà el tipus d’interès de tres línies de préstec per 
agricultors i ramaders 

 
• El Govern destinarà més de 8 milions d’euros per cobrir les 

bonificacions 
 
• Aquesta mesura forma part del pla de xoc del sector 

agroalimentari aprovat el 30 de març  
 
El Govern ha aprovat avui bonificar el tipus d’interès dels préstecs dels 
productors del sector primari per facilitar l’accés a la liquiditat. Aquesta és una 
de les mesures del Pla de xoc del sector agroalimentari aprovat pel Govern el 
passat dia 30 de març per dotar de liquiditat les explotacions de fruita dolça, 
les explotacions agràries i les explotacions ramaderes afectades per 
l’increment del preu del cereal dels anys 2007 i 2008. 
 
El Govern destinarà 8.270.676 d’euros per aquestes tres línees de préstecs. 
En el cas dels préstecs de liquiditat pel sector de la fruita dolça, es tracta de 
préstecs concedits per l’Institut Català del Crèdit Agrari a titulars 
d’explotacions per un període de 5 anys, dels quals el primer és de carència, i 
a un tipus d’interès de l’Euribor a 1 any més un diferencial de 2 punts.  
 
D’altra banda, a la bonificació de la línia de préstecs de liquiditat per les 
explotacions agràries s’hi poden acollir els titulars d’explotacions agràries que 
siguin agricultors professionals o les explotacions agràries prioritàries, amb 
independència del sector al que es dediquin, tret dels titulars d’explotacions de 
fruita dolça que s’hagin acollit a la línia de préstecs específics pel sector.  
 
Aquests préstecs, que també concedeix l’Institut Català del Crèdit Agrari, 
tenen un termini màxim de devolució de 5 anys, amb un de carència, i un tipus 
d’interès de l’Euribor a un any més 2,75 punts i es concediran per un import 
màxim per préstec/titular de 120.000 euros. 
 
En tercer lloc, i pel que fa a l’ampliació del termini de devolució dels préstecs 
de les explotacions ramaderes afectades per l’increment del preu del cereal 
dels anys 2007 i 2008, s’estableix una bonificació addicional. Així,  el cost 
financer que tingui aquest increment del període de devolució gaudirà de les 
mateixes bonificacions que s’havien aprovat inicialment pels préstecs 
formalitzats els anys 2007 i 2008.  
 
La bonificació, de 4 punts sobre els primers 40.000 euros i els primers 7 anys 
de vida del préstec, està cofinançada entre el Govern i el Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí (MARM)  
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En els propers dies, es publicaran les ordres de convocatòria d’ajut que 
fixaran entre altres aspectes els terminis de presentació de sol·licituds i la 
documentació a presentar. 
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El Govern crea una línia d’ajuts per a projectes 
culturals que fomentin la cohesió social 
 

• La dotació total de la convocatòria és de 100.000 euros i se 
subvencionaran 20 projectes com a màxim 

 
El Govern ha aprovat una nova línia d’ajuts per a projectes culturals 
d’intervenció comunitària que fomentin la cohesió social i la participació 
ciutadana. Els ajuts els gestionarà el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació a través del Centre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana (CPCPTC). 
 
La dotació total de la convocatòria d’ajuts és de 100.000 euros i s’hi podran 
presentar projectes que es duguin a terme durant el període comprès entre el 
gener del 2010 i el maig de 2011. La convocatòria estableix que es donarà 
suport a 20 projectes com a màxim. 
 
Poden optar a aquests ajuts les cooperatives i entitats privades sense finalitat 
de lucre que programin aquest tipus de projectes culturals. Al marge de la 
documentació administrativa, les entitats hauran de presentar un programa del 
projecte que inclogui la descripció del projecte, el context, la metodologia de 
treball, els beneficis esperats per als col·lectius als quals es dirigeix el projecte 
i els mitjans necessaris per a la realització de les activitats. 
 
La creació d’aquests ajuts respon a la voluntat de fomentar el paper de 
l’activitat artística com a factor de cohesió social i de situar la cultura com a 
part integrant de les polítiques socials del Govern. 
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El Govern s’integra en la societat público-privada que 
impulsarà l’EsportParc Internacional de Catalunya 
 

 L’executiu aportarà el 49% de la societat que dissenyarà, 
construirà i gestionarà el parc empresarial d’aquest projecte 

 
 Destinarà 15,4 milions d’euros fins al 2013 per finançar la 

construcció del parc tecnològic, l’altre gran eix de l’EsportParc 
 
El Govern ha aprovat avui la seva entrada a la societat público-privada que 
impulsarà el parc empresarial de l’EsportParc Internacional de Catalunya. 
Aquest serà el primer parc tecnològic i empresarial especialitzat en esport que 
s’aixecarà al costat del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del 
Vallès, amb l’objectiu de potenciar la investigació i la innovació empresarial 
relacionada amb l’esport. 
 
La participació del Govern en la societat es traduirà, d’una banda, a través de 
la compra per part del Consell Català de l’Esport (CEE) de participacions per 
valor de 3.666.703 euros (un 24,44%) del capital social de l’empresa Parc 
Esportiu Internacional de Catalunya, SL. De l’altra, el CAR de Sant Cugat 
aportarà a la societat el dret real de superfície (24,56%) per un a període 
màxim de 50 anys sobre les finques on es construirà el parc empresarial. 
 
D’aquesta manera, la part pública tindrà el 49% de la societat -l’Ajuntament de 
Sant Cugat hi entrarà properament-, mentre que el sector privat, format per 
Caixa Laietana, Caixa Terrassa, Caixa Sabadell, Banc Sabadell, La Caixa, 
Caixa Catalunya, Caixa Penedès i la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya, serà propietari del 51% restant després que en un primer moment 
ja van constituir una societat mercantil privada.   
 
Més de 15 milions per al parc tecnològic 
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat destinar, a través del CAR de Sant Cugat, 
15,4 milions d’euros en el període 2010-2013 per finançar la construcció del 
centre de recerca, desenvolupament i innovació de l’esport, l’altre gran pilar de 
l’EsportParc.  
 
Es tracta del parc tecnològic on les entitats presents al parc empresarial 
podran portar a terme els seus projectes en R+D+I, i tindrà com a banc de 
proves el mòdul esportiu de 25.000 m2 que s’està construint a les instal·lacions 
del mateix CAR i que estarà dotat dels últims avenços tecnològics. 
 
Aquest parc tecnològic també donarà servei al propi Centre d’Alt Rendiment, 
així com a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, que dediquen 
part de la seva activitat a la investigació aplicada a l’esport.  
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El projecte de l’EsportParc Internacional 
 
Pel que fa a l’Esport Parc, disposarà de 71.000 m2 i comptarà amb parc 
empresarial; parc tecnològic; vila per a esportistes; clínica especialitzada en 
esport i salut; escola de negocis; 4 pistes cobertes convertibles en recinte firal; 
seus d’organismes internacionals i seus de la Secretaria General de l’Esport, 
entre d’altres.  
 
L’objectiu del Govern és aconseguir que en aquest nou equipament hi 
conflueixin la recerca, el desenvolupament, la innovació, la tecnologia i la 
indústria del món de l’esport, d’una banda, amb l’experiència, l’esforç i el talent 
d’esportistes, entrenadors i professionals.  
 
Alhora es tracta d’una aposta de l’executiu català per impulsar el paper de 
l’esport com a motor d’impuls econòmic del país gràcies a la feina conjunta de 
l’empresa, el coneixement, l’esport i la tecnologia. Cal dir que el sector 
esportiu representa gairebé el 3% del PIB (amb més de 400 empreses que 
facturen 4.200 milions d’euros anuals) i dóna feina a 73.000 persones.  
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Altres Acords de Govern 
 
6,6 milions d’euros per millorar la qualitat del subministrament elèctric 
 
El Govern destina 6,6 milions d’euros a dur a terme plans de millora de la 
qualitat del subministrament elèctric, plans de control de la tensió i plans de 
neteja de marges. Les actuacions es realitzaran durant els propers dos anys i 
s’emmarquen en un conveni de col·laboració que el Govern ha de signar en 
les properes setmanes amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.  
 
 
Procediment de negociació per la Llei de consultes populars  
 
El Govern ha acordat encarregar al conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació, que iniciï negociacions per resoldre les 
discrepàncies competencials suscitades en relació amb els articles 1 a 30, 43 i 
45 de la Llei de consultes populars per via de referèndum.  
 
L’Estat ha manifestat unes discrepàncies competencials en relació als 
esmentats preceptes de la llei i proposa obrir el procediment de negociació per 
tal d’intentar resoldre-les de forma negociada.  
 
 
Vistiplau al Decret que regula les càmeres de videovigilància en 
dependències policials 
 
El Govern ha aprovat el Decret sobre la instal·lació de dispositius de 
videovigilància a les dependències policials de la Generalitat, que regula el 
règim d’instal·lació de càmeres fixes i dispositius de videovigilància i el seu ús 
per part de la policia de la Generalitat en l’interior de les seves dependències 
per tal de garantir la seguretat i protecció de les persones i béns, i prevenir 
infraccions administratives i delictes.  Tot i que no és necessària la regulació 
d'aquests dispositius dins les dependències policials, el Govern ha volgut tirar 
endavant aquest decret per donar les màximes garanties a aquest procés.  
 
 
Conveni amb l’Estat per fer actuacions de desenvolupament rural 
 
El Govern ha acordat subscriure un conveni de col·laboració amb 
l’Administració General de l’Estat, mitjançant el Ministeri de Medi Ambient, 
Medi Rural i Marí, per a la realització d’actuacions en matèria de 
desenvolupament rural. 
 
La Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010, preveu una 
partida específica per a l'execució d'un programa de desenvolupament rural a 
Catalunya durant l'any 2010. Així mateix, en virtut del repartiment de 
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competències, entre les actuacions en matèria de desenvolupament rural que 
poden ser objecte de cooperació entre les dues administracions es troben 
aquelles relatives a la dinamització de la base productiva del medi rural, amb 
l'objectiu de dignificar i millorar la qualitat de vida de la població que hi 
resideix, així com contribuir a fixar població, fet que té una incidència rellevant 
en el desenvolupament de les zones rurals. El Govern considera necessària 
l'adopció d'una política intensiva en matèria de millora i recuperació de les 
infraestructures viàries rurals necessàries per a facilitar l'accés a les 
explotacions, així com la comunicació i unió entre els municipis rurals i les 
comarques. 
 
 
Impuls a la construcció d’una escola a Ullastrell 
 
El Govern ha aprovat avui la dotació econòmica de 4,6 milions d’euros per a la 
construcció d’una escola al municipi d’Ullastrell, al Vallès Occidental. Aquesta 
escola es construirà en substitució de l’antic centre d’infantil i primària de 
Serralavella, que fins ara era d’una línia d’infantil i primària amb capacitat per 
a 225 alumnes.  
 
El nou centre tindrà una superfície aproximada de 3.460 metres quadrats i 
entrarà en funcionament el curs escolar 2012-2013. Les obres permetran 
ampliar una línia d’infantil i primària a l’escola, de tal manera que escolaritzarà 
un total de 250 alumnes un cop entri en funcionament. 
 
 
Suport a les organitzacions sindicals més representatives  
 
El Govern ha acordat atorgar una subvenció exclosa de concurrència pública 
a Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) i Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya (CONC), per un import total de 3,2 milions d’euros. 
Aquestes subvencions a les organitzacions sindicals més representatives 
s’atorga per al desenvolupament dels projectes del seu àmbit. Concretament, 
s’atorgarà 1,5 milions d’euros a UGT i 1,6 milions d’euros a CONC. 
 
 
Noves places de salut pública 
 
El Govern ha aprovat l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de 44 
places per al cos de titulació superior, salut pública (subgrup A1). La 
publicació de les convocatòries corresponents a aquesta oferta s’efectuarà en 
el termini màxim de 3 mesos. La convocatòria inclou 2 places per a les 
persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuïdes. L’oferta 
consta de 44 places, de les quals 22 són per ser proveïdes mitjançant 
promoció interna. Es preveuen 4 places addicionals, com a màxim. 
 
Aquesta nova oferta parcial d’ocupació pública, sumada a les altres 
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aprovades, respon al compromís del Govern de reduir la interinitat entre el 
personal de l’Administració. 


