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El Govern acorda aplicar bonificacions als peatges de
la C-32 al Maresme
•

Els descomptes sobre els trajectes amb origen o destinació a la
comarca es començaran a aplicar en la barrera troncal de Vilassar
de Dalt i l’accés de Premià de Mar durant la primera quinzena
d’aquest mes

•

Les primeres bonificacions seran per als desplaçaments habituals
i posteriorment s’aplicaran als vehicles amb baixa emissió de CO2
i als vehicles d’alta ocupació

•

El nou sistema té caracter transitori i estarà vinculat a les fases de
projecte i construcció de la futura ronda del Baix Maresme, amb
bonificacions acumulatives que podran arribar en alguns casos al
100%

El Govern ha aprovat el sistema de reduccions específiques que ACESA
aplicarà a determinats usuaris i recorreguts en el peatge a l’autopista C-32 al
Maresme. Les reduccions s’aplicaran en els peatges de la barrera troncal de
Vilassar de Dalt i l’accés de Premià de Mar als vehicles lleugers, per als
desplaçaments de mobilitat obligada amb origen o destinació a la comarca i
per als vehicles menys contaminants i els d’alta ocupació.
L’Acord aprovat avui s’emmarca en els eixos de la Llei de mobilitat, que
preveu la transformació del sistema de peatges per tal que esdevingui un mitjà
per a la gestió del trànsit de vehicles i promogui, entre altres millores, la
reducció de la congestió, l’increment de l’ocupació mitjana dels vehicles i la
renovació del parc actual cap a vehicles menys contaminants.
En aquest sentit, les bonificacions a la C-32 es configuren com una prova pilot
o inicial de la nova política en què està treballant el Govern en el marc del
Grup d’Autopistes creat pel Parlament per tal de transformar el sistema de
peatges perquè esdevingui un element regulador de la mobilitat. En el mateix
sentit, Tabasa ha començat aquest any a aplicar descomptes a vehicles amb
tres o més ocupants en els Túnels de Vallvidrera.
D’altra banda, el nou sistema s’insereix en el document de bases per a la
millora de la mobilitat a la comarca que, l’abril passat, van signar la Generalitat
i el Consell Comarcal del Maresme.
Les reduccions del peatge
Les reduccions del peatge s’aplicaran a la barrera troncal de Vilassar de Dalt i
l’accés de Premià de Mar de l’autopista C-32, als vehicles lleugers per als
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desplaçaments de dilluns a divendres no festius en els itineraris que tinguin
origen o destí a la comarca del Maresme.
Per tal de potenciar el peatge com a element regulador de la mobilitat i
promoure una mobilitat sostenible, els descomptes s’aplicaran per als
desplaçaments recurrents, els vehicles amb emissió baixa de CO2 i els
vehicles de tres o més ocupants. Les reduccions seran acumulables.
Casos de descomptes
¾ Recurrència: s’inclouen descomptes als usuaris a partir de 16 viatges
al mes en una primera fase. A partir de la segona, s’incrementaran en
una segona fase a partir de 24 viatges al mes (de dilluns a divendres
no festius)
¾ Vehicles d’alta ocupació: s’aplicaran reduccions als vehicles on
viatgin 3 o més ocupants.
¾ Vehicles amb baixa emissió de CO2: es preveuen descomptes per als
vehicles que emetin fins a 120 gr/km de CO2
Desplegament per fases
Aquest programa de reduccions es desplegarà en tres fases, en funció del
desenvolupament i execució de les obres de la Ronda del Baix Maresme. Així,
la quantia dels descomptes s’anirà incrementant i, tenint en compte que són
acumulables, en alguns casos podran arribar al 100%.
¾ Primera fase: a partir de l’aprovació i publicació oficial d’aquest Decret,
previsiblement dins la primera quinzena d’aquest mes, s’aplicarà la
reducció als desplaçaments habituals amb recurrència superior als 16
viatges/mes. D’altra banda, un cop s’implantin les mesures
tecnològiques necessàries, s’aplicaran les bonificacions per als vehicles
amb emissió baixa de CO2 i d’ocupació alta.
¾ Segona fase: des de l’aprovació de l’estudi informatiu de la ronda del
Baix Maresme fins a l’inici de les obres.
¾ Tercera fase: mentre durin els treballs de la ronda del Baix Maresme.
Es preveu que els descomptes es deixin d’aplicar un cop entri en
funcionament aquesta infraestructura.

Recurrència
• Més de 16 viatges/mes
• Més de 24 viatges/mes *

1a fase: des
de l’aprovació
Decret

2a fase: a partir
aprovació estudi
ronda

3a fase: durant
l’execució de
les obres

-25%
-25%

-25%
-35%

-25%
-50%
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-20%
-25%
-25%
Alta ocupació **
(3 o més ocupants)
-20%
-25%
-25%
Vehicles amb emissió baixa de
CO2**
(fins a 120 gr/km)
* S’aplica a partir del 25è viatge
** S’aplicaran un cop s’implantin els sistemes tecnològics de verificació i control necessaris

Itineraris on s’apliquen
Els itineraris on els usuaris podran gaudir de la reducció en el peatge de la
barrera troncal de Vilassar de Dalt i lateral de Premià de Mar són aquells que
tinguin origen o destí en la comarca del Maresme, fent servir qualsevol de les
entrades i sortides situades entre l’enllaç amb la B-20/C-31 i l’enllaç 134 (TM
de Tordera).
Durant la tercera fase, s’aplicarà una bonificació del 100% de l’import del
peatge en la barrera troncal de Vilassar de Dalt i lateral de Premià de Mar als
usuaris que facin recorreguts interns (entre els enllaços 86 i 134, ambdós
inclosos) dins de la comarca del Maresme i reuneixin algun dels requisits de
recurrència, ocupació alta o vehicle amb baixa emissió de CO2. En tots els
casos, per gaudir de les reduccions acordades, es requereix efectuar el
pagament amb teletac o qualsevol altre sistema de pagament dinàmic.
Bonificacions a l’enllaç de Gelida de l’AP-7
D’altra banda, el Govern ha autoritzat la subscripció d’un afegiment al Conveni
entre la Generalitat i l’Estat per al finançament de les compensacions
derivades de les reduccions de les tarifes de peatges, de conformitat amb la
disposició addicional tercera de l’Estatut. Aquest afegiment estableix les bases
per aplicar bonificacions del 100% al futur enllaç de l’AP-7 de Gelida per als
vehicles lleugers en els moviments Gelida - Sant Sadurní d’Anoia i Gelida –
Vilafranca del Penedès amb caràcter temporal fins a la posada en servei d’una
via alternativa lliure de peatge per als moviments comarcals.
Es preveu que aquesta bonificació es pugui començar a aplicar durant l’any
2011 i un cop s’hagi construït aquest enllaç i signat el corresponent conveni
per part de l’Administració General de l’Estat i la Generalitat amb la
concessionària Acesa.
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El Govern aprova el Decret per regular la construcció i
explotació d’instal·lacions de transport de viatgers per
cable
•

La norma concreta els requisits i característiques per construir i
explotar instal·lacions de transport per cable, com ara funiculars,
telefèrics, telecabines, telecadires i teleesquís

•

Regula la figura de la Comissió Consultiva del Transport per
Cable, l’òrgan assessor de la Generalitat en aquesta matèria

El Govern ha aprovat avui el Decret per tal de dur a terme el desplegament
reglamentari de la Llei del transport per cable, la primera llei autonòmica de tot
l’Estat que estableix les bases per a la construcció, posada en servei i
explotació de les instal·lacions de transport de persones per cable a
Catalunya.
D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que atorga la competència
exclusiva en matèria de transport per cable a la Generalitat, el Decret aprovat
avui concreta els criteris, les característiques i els procediments a seguir a
l’hora de construir i gestionar una instal·lació d’aquest tipus, tant si són
considerades de servei públic com no.
En aquest sentit, ordena les instal·lacions de transport mitjançant cable, dins
l’àmbit territorial de Catalunya. Es tracta de funiculars, telefèrics, telecabines,
telecadires i teleesquís, que s’utilitzen fonamentalment per al desplaçament de
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persones, tant en instal·lacions que formen part del sistema tarifari integrat,
com són el Telefèric Olesa-Esparreguera, els funiculars de Vallvidrera i
Montjuïc, així com en activitats de lleure o en la pràctica d’esports d’hivern.
El transport per cable a Catalunya
Actualment, a Catalunya existeixen
147 instal·lacions de transport per
cable de naturalesa diversa, entre
les quals es troben remuntadors,
telefèrics o funiculars. D’aquestes,
3 són telecabines, 55 telecadires i
53 teleesquís, repartits entre la Vall
de Núria, Vallter 2000, La Molina,
Port del Compte, Masella, Espot
Esquí, Port Ainé, Boí Taüll,
Tavascan i Baqueira Beret. Pel
que fa a funiculars, se n’han
instal·lat al Port, Montserrat,
Montjuïc,
Olesa-Esparreguera,
l’Estany Gento, Gelida, Tibidabo,
Vallvidrera, la Santa Cova, Sant
Joan, el Santuari de Queralt o Cala
Giverola. En total, aquest tipus
d’instal·lacions van transportar el
2009 més de 30 milions de
persones.
Tot i que la utilització del cable en
el transport es remunta a
l’antiguitat,
el
seu
desenvolupament a Europa es va produir a meitat del segle XIX. Des de la
seva arribada a principis del segle XX, Catalunya s’ha posicionat com a
pionera en el desenvolupament d’aquesta tecnologia dins de la península
Ibèrica, en nombre d’instal·lacions. De fet, la primera instal·lació d’aquest tipus
de tot l’Estat espanyol va ser el funicular del Tibidabo, l’any 1901.
Un decret per completar la Llei
El Decret aprovat avui estableix, d’una banda, el procediment a seguir per a la
construcció i explotació d’una instal·lació de transport públic per cable
considerada de servei públic. Així, concreta les diferents fases d’elaboració i
redacció del projecte corresponent, i l’estudi d’impacte ambiental, quan sigui
necessari, així com els terminis i particularitats en la tramitació.
D’altra banda, inclou també les directrius per a la construcció i explotació
d’instal·lacions de transport públic per cable no considerades de servei públic,
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que requereixen l’aprovació del projecte corresponent i l’atorgament de
l’autorització administrativa d’explotació. Per a aquest tipus d’instal·lacions, les
dedicades a transportar persones per practicar una activitat esportiva o de
lleure, el Decret distingeix tres fases diferenciades; la projecció i l’execució de
les obres, que se sotmetran a inspeccions i comprovacions corresponents, i la
posada en explotació, que també ha de ser autoritzada per l’Administració.
Això implica l’autorització administrativa necessària per a l’inici dels treballs de
construcció. Un cop acabades les obres, l’interessat haurà de sol·licitar
l’autorització administrativa per a l’explotació de la instal·lació, que haurà de
ser resolta en un termini màxim d’un mes des de la presentació de la sol·licitud
per part de la direcció general competent en la matèria. Les autoritzacions
s’atorgaran sense un termini de durada prefixat, i el control es realitzarà amb
periodicitat anual, tot i que la direcció general podrà efectuar inspeccions en
qualsevol moment.
Pel que fa a l’explotació de les instal·lacions, el Decret inclou la necessitat
d’elaborar un reglament d’explotació específic per cada una de les
instal·lacions, que ha de contenir les obligacions del personal responsable i les
normes de seguretat. També determina els requisits quant a la disposició de
títols de transport, l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, la
informació a les persones usuàries i el procediment per a les reclamacions.
El text també detalla les normes de seguretat de les instal·lacions, les
persones usuàries i el personal, així com els drets i deures i preveu
l’existència d’un registre de les instal·lacions de transport per cable, amb el
llistat de dades corresponent que hi ha d’incloure.
Finalment, el Decret regula la Comissió Consultiva del Transport per Cable,
l’òrgan consultiu i assessor de la Generalitat en matèria de transports per
cable, i estableix les seves funcions, composició, presidència, secretaria i
règim de funcionament i d’adopció d’acords.
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El Govern destina 19,9 milions d’euros a posar en
marxa el projecte SUMA’T d’orientació, formació i
inserció laboral de joves en atur
•

Aquesta iniciativa és innovadora i pionera a tot l’Estat

•

El projecte s’adreça a persones joves menors de 25 anys en
situació de fracàs escolar i que estiguin inscrites en l’Oficina de
Treball com a demandants d’ocupació no ocupats

•

La posada en marxa d’aquest pla estava a l’espera de l’aprovació
definitiva de la reforma laboral, ja que el nou contracte per a la
formació té avantatges tant per al treballador com per a l’empresa i
pels programes públics de formació i treball

El Govern ha aprovat avui destinar 19,9 milions d’euros per posar en marxa el
projecte SUMA’T, una iniciativa innovadora i pionera a tot l’Estat adreçada a
les persones joves en atur menors de 25 anys. Aquest programa combina
accions d’orientació, formació i d’adquisició d’experiència professional en
empreses amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les
persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses.
Aquesta nova iniciativa suposa que, per primera vegada, es realitzi una
actuació vers la inserció laboral de persones joves en empreses, utilitzant com
a eina principal el contracte per a la formació, amb un acompanyament de la
persona jove al llarg de tota la durada del projecte.
La posada en marxa d’aquest pla estava a l’espera de l’aprovació definitiva de
la reforma laboral, ja que el nou contracte per a la formació permet que la
formació especifica prèvia feta en el marc de programes públics formació i
treball (formació en alternança) serveixi com a formació teòrica del contracte
laboral per la formació.
D’altre banda, té avantatges tant per al treballador com per a l’empresa. En el
cas del treballador i a diferència de la modalitat anterior en els sis mesos
contractats tindrà la mateixa protecció social que la resta de treballadors i pel
que fa a l’empresa, aquest tipus de contracte està bonificat amb un estalvi del
100% de les cotitzacions a la Seguretat Social. Així mateix, si a l’acabament
del contracte per a la formació, l’empresa decideix contractar de forma
indefinida a la persona jove també comptarà amb una bonificació per la
transformació del contracte temporal en indefinit.
El perfil de les persones joves beneficiàries del SUMA’T, unes 5.000, és el
d’un jove menor de 25 anys en situació de fracàs escolar, és a dir, que no hagi
8
Acords de Govern . 02.11.2010
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria i que estigui inscrit en l’Oficina de
Treball com a demandant d’ocupació no ocupat.
El Govern subvencionarà tot el cost de l’orientació i la formació. Pel que fa al
contracte de les persones joves, serà un contracte per a la formació d’una
durada de 6 mesos en què el Govern subvencionarà el 70% del salari. Els
joves contractats percebran el salari segons el conveni col·lectiu de l’empresa.
El projecte SUMA’T serà implementat en col·laboració amb les entitats locals
de municipis de més de 20.000 habitants i de més de 30.000 habitants, en el
cas de la demarcació de Barcelona. Les Oficines de Treball seran les
responsables de seleccionar i derivar les persones participants a les entitats
locals, que comptaran amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya en el
procés de recerca i selecció de les empreses més adequades per a la
contractació de les persones participants en el programa.
Les actuacions ocupacionals a desenvolupar amb el SUMA’T són:
1- Tutorització i acompanyament a la inserció
Les persones joves beneficiàries començaran el programa amb una orientació
individualitzada per tal que identifiquin i desenvolupin els seus recursos i
competències. Aquestes accions hauran d’incloure mecanismes de diagnosi,
informació, assessorament, motivació, tutories i tècniques de recerca de feina.
Durant el programa, inclòs el període de vigència del contracte laboral, totes
les persones participants tindran un acompanyament personalitzat que els hi
donarà suport, assessorament i farà un seguiment del seu procés
d’incorporació al mercat laboral ordinari.
2- Formació professionalitzadora i assoliment de competències clau i
formació per a l’obtenció del títol de graduat en ESO
Les actuacions de formació tenen l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i facilitar la
inserció laboral de les persones joves destinatàries del programa. Aquestes
són d'una banda, una acció formativa orientada a proporcionar competències
clau que els permetin interactuar en l’entorn sociolaboral i, de l'altra, una
formació teòrica necessària per al desenvolupament adequat d’un determinat
lloc de treball, i per facilitar l’obtenció del títol de graduat en educació
secundària obligatòria. El cost de la formació està subvencionat íntegrament
pel Departament de Treball.
a) Formació per assolir les competències clau
L’objectiu principal és facilitar a les persones joves participants aquelles
capacitats, habilitats i actituds per poder interactuar en l’entorn sociolaboral.
Atenent a les necessitats i al perfil de les persones participants, el contingut
d’aquesta formació ha d’incloure algunes de les diferents competències clau
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per a l’aprenentatge permanent com comunicació en llengües; competència
matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia; competència
digital; competències socials i cíviques i sentit de la iniciativa i esperit
d’empresa, entre d'altres.
La formació en competències clau té una durada de 100 hores, s’haurà de
portar a terme abans de la formalització del contracte per a la formació i
l’hauran de realitzar totes les persones joves participants.
b) Formació professionalitzadora
Aquesta formació té com a objectiu millorar l’ocupabilitat i les oportunitats
d’ocupació de les persones joves desocupades, en els sectors i professions
amb més potencial per generar ocupació en el futur i en el territori on es
desenvolupi el programa. Aquesta formació, adequada a les característiques
del lloc de treball a desenvolupar per la persona jove, tindrà una durada
mínima de 288 hores.
La formació professionalitzadora vincularà, tant com sigui possible, els
continguts teòrics dels mòduls formatius amb el lloc de treball a desenvolupar.
Si superen la formació el Servei d’Ocupació de Catalunya expedirà un
certificat de la formació professionalitzadora realitzada i per tant podran ser
contractats per les empreses.
3- Formalització d’un contracte laboral per a la formació en empreses
que rebran una subvenció equivalent al 70% del Salari Mínim
Interprofessional
Les empreses hauran de formalitzar un contracte per a la formació d'una
durada de sis mesos amb els joves prèviament formats per les entitats
publiques, pel qual ja no hauran de fer la formació teòrica durant la vigència
del contracte.
Les empreses també hauran de pagar els joves el salari previst en el conveni
col·lectiu, i el Departament de Treball subvencionarà a les empreses durant
sis mesos, amb una quantitat equivalent al 70 % del salari mínim
interprofessional
Aquest punt té per objectiu l’adquisició dels coneixements pràctics necessaris
per al desenvolupament d’una ocupació, realitzant una activitat professional
en empreses vinculades amb els diferents sectors productius.
L’empresa haurà de tutelar el desenvolupament del procés de treball efectiu
realitzat per la persona jove mitjançant la designació d’un/a tutor/a d’empresa
entre els seus treballadors.
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El Govern aprova el Decret que apodera els directors
de centres i els reconeix com a “autoritat pública”
•

S’avaluarà la tasca del director prenent com a referència els
objectius que ell mateix s’havia plantejat quan va iniciar el seu
mandat

•

L’avaluació positiva de la direcció suposarà el cobrament d’un
suplement econòmic que augmentarà progressivament a mesura
que s’acumulin mandats

•

El director proposarà la plantilla que necessita per al seu centre,
intervindrà en els processos de provisió de llocs, i establirà, amb
l’aprovació del Consell Escolar del Centre, els càrrecs i les seves
funcions

•

La direcció podrà imposar als docents les sancions corresponents
en cas de faltes lleus, i resoldrà sobre les faltes d’assistència o
puntualitat no justificades

•

També podrà obtenir recursos econòmics i materials addicionals
per la rendibilització de l’ús de les instal·lacions del centre

El Govern ha aprovat avui el Decret de la direcció dels centres educatius
públics, que enforteix la figura del director atorgant-li més competències i més
responsabilitats per liderar projectes educatius sòlids per als seus centres. El
Decret reconeix el director com a “autoritat pública”, per la qual cosa gaudeix
de la presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma
en les seves actuacions.
El nou Decret no estableix un únic model per a la direcció de centres, sinó que
obre les vies perquè sigui cada equip directiu qui decideixi la millor opció
segons les característiques del seu centre. En la mateixa línia que el Decret
d’autonomia de centres ja aprovat, la norma enforteix el paper de l’equip
directiu donant-li més capacitat de decisió, i a la vegada, fixant una avaluació
més rigorosa de la seva tasca, a partir del control exercit pel Consell Escolar
del centre i pel Departament d’Educació.
L’accés a la direcció de centre preveu un concurs de mèrits amb criteris
objectius i la valoració per part de la comissió de selecció del projecte de
direcció que cada candidat ha de presentar. També inclou l’increment de les
atribucions del director quant a gestió pedagògica, econòmica i administrativa i
la creació de la figura del Directiu docent professional (més exigent que
l’actual) per a determinats centres.
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Funcions de lideratge pedagògic
El Decret destaca la funció de lideratge pedagògic de la persona que exerceix
la direcció de centre. Estableix que el director ha de liderar la comunitat
escolar del centre a l’hora d’aplicar el projecte educatiu i d’elaborar les
actualitzacions del projecte.
Aquestes actualitzacions tindran com a objectiu adaptar el projecte a les
necessitats educatives del centre en cada moment, per tal d’avançar en la
millora de resultats dels alumnes.
Més funcions com a cap de personal
El Decret estableix que el director de centre serà qui proposarà quina plantilla
docent ha de tenir el seu centre (el Departament d’Educació haurà d’emetre
una resolució motivada si considera que no és l’adient). Això vol dir que el
director determinarà quants docents considera que ha de tenir dins el
paràmetres establerts pel Departament i de quines especialitats, fet que
suposa una notable novetat respecte a la situació actual, en què les plantilles
estan fixades des de l’Administració.
També serà el director qui nomenarà i cessarà les persones que ocupin la
resta de càrrecs unipersonals del centre. La Llei orgànica d’educació fixa que
en tots els centres hauran de tenir cap d’estudis i secretari. La Llei d’educació
de Catalunya i el Decret de direcció, però, preveuen que en el cas de la resta
de càrrecs unipersonals, el director establirà, amb el Consell Escolar de
Centre, si és convenient que n’hi hagi, quants i quins hi ha d’haver, quines són
les seves responsabilitats i quins són els seus complements retributius, tenint
en compte els criteris del Govern i els recursos destinats al centre.
A més, el director té la potestat de proposar altres aspectes de la plantilla del
seu centre:
1. Els llocs docents ordinaris per als quals es necessitarà requisits
addicionals (com pot ser una titulació de llengua anglesa o una
acreditació documental de capacitació per al tractament de la
diversitat). Es convoquen mitjançant convocatòria pública i es resolen
per concurs de mèrits.
2. Els llocs singulars (aquells que requereixen una habilitat singular que
no es pot acreditar només presentant documentació). Es convoquen
mitjançant convocatòria pública i es resolen per concurs de mèrits, que
inclou una entrevista de la comissió de selecció amb els candidats. En
aquesta comissió hi participa el director del centre.
3. Les places que només es podran cobrir mitjançant el sistema
extraordinari de provisió especial perquè són llocs de treball clau per al
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desenvolupament del projecte educatiu del centre. Es proveeixen per
convocatòria pública i es resolen per lliure designació a proposta de la
direcció del centre.
El percentatge de presència d’aquestes tres figures en la plantilla de cada
centre quedarà determinada per la proposta del director seguint els
paràmetres que el Departament d’Educació establirà posteriorment.
Igualment, el director assignarà les jornades especials als docents del seu
centre (jornades amb més presència al centre i amb més remuneració).
Finalment, com a cap de personal del centre, la persona que ocupi la direcció
seleccionarà directament el professorat substitut entre els candidats inclosos
en la borsa d’interins.
El Decret aprovat avui també dóna més atribucions al director pel que fa a la
correcció de les faltes del personal docent. En aquest sentit, la direcció podrà
imposar les sancions corresponents en cas de faltes lleus per part del
personal del centre, i resoldrà sobre les faltes d’assistència o puntualitat no
justificades dels mestres, professors i personal no docent, que porten a la
consegüent deducció proporcional de sou.
Quant a les faltes greus o molt greus, el director formularà la proposta
d’incoació d’expedient disciplinari del docent, però serà el Departament
d’Educació qui resolgui.
Funcions de gestió econòmica
El director no només tindrà a la seva disposició els recursos que el
Departament d’Educació atribueix al seu centre, sinó que també podrà obtenir
recursos econòmics i materials addicionals per la rendibilització de l’ús de les
instal·lacions del centre (en el cas dels centres d’educació primària d’acord
amb l’ajuntament). A més, pot contractar béns i serveis dins els límits
establerts per l’ordenament i actuar com a òrgan de contractació.
Retre comptes a la societat: avaluació
El Govern, doncs, dota les direccions de centre de moltes més funcions de les
que tenia fins ara. Tal com succeeix amb el Decret d’autonomia de centre,
aquest marc d’actuació més ampli comporta també que el centre, i
especialment el director, reti comptes a la societat de la seva tasca.
És per això que el Decret també estableix una avaluació més rigorosa de la
tasca directiva, basada en uns models i protocols fixats per l’Agència
d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, que substituirà el Consell Superior
d’Avaluació de Catalunya, un cop aprovat el Decret. Cada quatre anys,
coincidint amb el final de mandat del director, el Departament d’Educació, amb
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la col·laboració del Consell escolar de centre, durà a terme l’avaluació de les
tasques de direcció dutes a terme per la persona que ha exercit el càrrec.
Aquesta avaluació prendrà com a referència destacada els objectius que el
mateix director, en el projecte de direcció, s’havia plantejat aconseguir quan
va iniciar el seu mandat. Part d’aquests objectius són indicadors quantificables
i mesurables objectivament. L’avaluació, no obstant, tindrà també en compte
l’exercici del conjunt de funcions que la direcció té encomanades en aquest
mateix Decret.
En cas que l’avaluació sigui negativa, no es podrà renovar el mandat de la
direcció. En cas que sigui positiva, el director podrà renovar el mandat sempre
que presenti una actualització del projecte de direcció per als següents quatre
anys.
Més reconeixement per a qui exerceixi la direcció
A banda de les responsabilitats addicionals en terrenys diversos, el Decret de
la direcció dels centres educatius públics estableix que el càrrec de director
comportarà també reconeixements per als docents que l’exerceixin.
L’avaluació positiva de l’exercici de la direcció és un mèrit docent que es tindrà
en compte per:
-

consolidar un grau personal docent superior al que es tindria reconegut
si no s’hagués exercit la direcció
en la provisió de llocs de treball docent o del Departament d’Educació
obtenir la categoria superior de sènior
accedir a un altre cos docent
obtenir l’acreditació de directiu professional docent

A més, el director rebrà un complement retributiu que tindrà en compte la
dimensió i la complexitat del centre, a més de la diversitat d’ensenyaments
que s’hi imparteixen. A aquest complement se n’hi afegirà un altre per cada
mandat en què l’avaluació de la direcció sigui positiva i que augmentarà
progressivament, cada quatre anys, del 15% al 35%, el 55% i el 75% del
complement del director.
A diferència del que succeïa fins ara, aquest complement es cobrarà ja mentre
el director estigui exercint, no només quan hagi deixat de ser director. Es
pretén així reconèixer els professionals que assumeixen la direcció dels
centres quan encara l’estan duent a terme. Aquest complement addicional es
continuarà percebent quan es deixi d’ocupar el càrrec de director.
Un altre element de reconeixement per als directors és que quan ho deixin de
ser, i sempre que hagin exercit un mínim de 8 anys, tindran preferència per
escollir destí en els concursos de trasllats si és que volen canviar de centre
malgrat tenir-hi plaça definitiva en aquell.
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Finalment, en determinats supòsits que el Departament d’Educació fixarà
posteriorment, els directors de centre podran quedar exempts d’impartir
docència.
Procés de selecció i formació per a les direccions
El Decret de direcció apodera el director o directora per facilitar un lideratge
dels centres més fort. Aquest apoderament té també el seu reflex en el
procediment de selecció i en la formació que ha de rebre la persona que
estigui al capdavant d’un centre educatiu.
El procés de selecció s’estructura en dues fases. En la primera, una comissió
formada per tres representants de l’Administració (per primera vegada un
d’ells de l’ajuntament), tres membres del consell escolar no professors, i tres
professors del centre elegits pel claustre, valorarà els mèrits relacionats amb
la competència i l’experiència professionals. En la segona fase, es valoren el
projecte de direcció que el candidat ha de presentar i la seva capacitat de
lideratge.
Si no es presenten candidats a la selecció i el director ha de ser nomenat
directament per l’Administració, no consolidarà el percentatge de complement
de direcció, ni gaudirà d’altres element de reconeixement, tot i que sí que
cobrarà el complement de director durant l’any en què exerceixi. L’objectiu és
que tots els centres estiguin dirigits per una persona amb un projecte específic
per a aquell centre, per a un període mínim de quatre anys.
Respecte a la formació per a les direccions dels centres, se n’estableixen tres
tipus diferents:
-

-

-

Curs de Mestratge de direcció de centres, organitzat per institucions de
prestigi reconegut o universitats, que constituirà mèrit prioritari per
accedir al càrrec
Programa específic de formació un cop ha estat escollit i abans
d’exercir el càrrec (exempts els que tinguin acreditació segons la
normativa anterior, els directors professionals docents, i els docents
que hagin cursat el programa prèviament)
Formació permanent

Directiu professional docent, un pas més en l’autonomia del centre
Més enllà de la regulació de la figura del director de centre educatiu, el Decret
incorpora una nova figura de direcció, més professional i amb més autonomia.
Aquesta figura rep el nom de directiu professional docent i requereix
condicions addicionals a les que es demanen al director tradicional. El directiu
professional docent ha d’haver exercit com a director durant quatre anys i és
acreditat per un òrgan tècnic del Departament d’Educació.
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Aquesta figura s’ha creat per exercir la direcció en determinats centres
escollits des del Departament d’Educació en funció de la complexitat i dificultat
de gestió dels centres.
El projecte de direcció que presenta el directiu professional docent ha
d’incloure objectius a complir cada any, i no cada quatre anys, com en la
direcció tradicional. A més, el directiu professional fixa els complements
retributius per major dedicació, innovació i recerca del conjunt de docents del
centre i decideix sobre activitats de formació que ha de seguir el professorat
del seu centre.
El fet que el projecte de direcció, en aquest cas, es marqui objectius anuals va
acompanyat d’avaluacions anuals de la tasca directiva. Si aquestes
avaluacions són positives, el director professional percebrà un complement
retributiu aquell any, que se suma als que també cobren la resta de directors
de centre.
Desplegament de la Llei d’educació de Catalunya
El Decret de la direcció dels centres educatius públics és el tercer decret de
desplegament de la Llei d’educació de Catalunya (LEC) que aprova el Govern,
després del Decret de Mapa escolar i el Decret d’Autonomia de centres.
Aquests decrets, juntament amb el Decret dels estatuts de l’Agència
d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació que el Govern ha d’aprovar
properament constitueixen eixos clau de la LEC: autonomia, direcció i
avaluació.
El Decret d’autonomia té una clara imbricació amb el Decret que avui ha
aprovat el Govern, i de fet, són absolutament complementaris. La normativa
aprovada al mes d’agost dota els centres i els seus equips directius dels
instruments per gestionar, organitzar i decidir aspectes com l’organització dels
temps i dels ensenyaments, la decisió dels càrrecs de responsabilitat i la
selecció del professorat substitut. Tots aquests aspectes tenen, com s’ha vist,
una concordança clara en els preceptes del Decret de direcció.
La major autonomia de centres i les majors competències de les direccions
dels centres comporten també una avaluació més exhaustiva i rigorosa. La
futura Agència d’Avaluació i Prospectiva, de la qual s’aprovaran els estatuts
properament, té aquest objectiu: la creació d’un organisme autònom que no
només realitzi una avaluació periòdica dels diferents àmbits del sistema
educatiu (centres, professionals, alumnes, sistema...) sinó que elabori estudis
prospectius per preveure els escenaris de futur amb què es trobarà l’educació
en anys posteriors.
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El Govern aprova la construcció de 5 centres
educatius per valor de 18 milions d’euros
•

Els centres són a Sabadell, Santa Coloma, Badalona, Ripollet i
Mediona

•

Amb aquesta actuació es milloraran les instal·lacions de centres
que escolaritzen 2.025 alumnes

El Govern ha aprovat avui una dotació de 18,3 milions d’euros per a construir,
renovar i millorar 5 centres educatius d’arreu del país. Les escoles són:
l’Escola La Trama (Sabadell), l’Escola Riera Alta (Santa Coloma de
Gramenet), l’Escola Lola Anglada (Badalona), l’Escola Tiana de la Riba
(Ripollet) i l’Escola La Fassina (Mediona).
Les obres seran ampliacions, reformes i una nova construcció. En total, els 5
centres escolaritzaran un total de 2.025 alumnes. El cost i tipus d’obra en
cadascun dels centres és el següent:

Centre

Municipi

Actuació

Import

Escola Lola Anglada

Badalona

Ampliació 2 línies d’infantil
i primària (3a. fase)

1.975.000 €

Esola La Fassina

Mediona

Ampliació 1 línia d’infantil i
primària

3.528.000 €

Escola Tiana de la Riba

Ripollet

Ampliació 2 línies d’infantil
i primària

3.600.000 €

Escola La Trama

Sabadell

Reforma i ampliació 2
línies d’infantil i primària

5.198.354 €

Escola Riera Alta

Santa
Coloma de
Gramenet

Nova construcció (2a.
fase) 2 línies d’infantil i
primària

4.030.000 €

17
Acords de Govern . 02.11.2010
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern impulsa el Fòrum de la Justícia de
Tarragona
•

Serà el segon equipament judicial de major envergadura de
Catalunya, després de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i
L’Hospitalet

•

Acollirà i concentrarà totes les seus judicials i l’Audiència
Provincial de Tarragona, actualment disperses en 10 indrets
diferents, així com un centre penitenciari obert

•

La inversió estimada del projecte és de 69 milions d’euros i les
obres duraran uns 30 mesos aproximadament

El Govern ha iniciat el procés per poder licitar les obres del Fòrum de la
Justícia de Tarragona, el segon equipament judicial de major envergadura de
Catalunya, pel que fa a dimensions, després de la Ciutat de la Justícia de
Barcelona i L’Hospitalet.
El Fòrum de la Justícia de Tarragona serà un equipament integral que
concentrarà totes les seus judicials i l’Audiència Provincial de Tarragona,
actualment disperses en diferents indrets. També incorporarà un centre obert
penitenciari que, conjuntament amb el Centre Penitenciari del Catllar –
actualment en construcció- completarà els equipaments necessaris i donarà
cobertura en les millors condicions, als serveis de la Justícia de Tarragona.
El nou equipament disposarà de més de 43.000 m2
El nou edifici comptarà amb 40.000 m2 d’instal·lacions per a usos judicials i
3.500 m2 per a equipament penitenciari; és a dir, concentrarà en un únic espai
tots els jutjats de Tarragona actuals, així com l’Audiència Provincial i inclourà un
Centre Obert amb capacitat per a 150 interns. El complex s’aixecarà entre el
carrer de l’Arquebisbe Josep Pont i Gol, el carrer Guillem Oliver i el carrer de
Maria Aurèlia Capmany.
Concretament, s’hi traslladaran els jutjats d’instrucció, els jutjats de primera
instància, el jutjat Mercantil, el jutjat de Família, els jutjats penals, el jutjat de
Violència sobre la Dona, els jutjats socials, els jutjats contenciosos
administratius, el jutjat de Menors i el Registre Civil. Pel que fa a l’Audiència,
s’hi ubicaran les dues seccions penals i les dues seccions civils.
En el nou edifici es preveu espai suficient en un futur per a 13 jutjats i dues
seccions de l’Audiència Provincial més. La inversió estimada de tot el projecte
és de 69 milions d’euros i les obres tindran una durada aproximada de 30
mesos.
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Distribució en tres blocs
La proposta arquitectònica, de l’equip Julià Arquitectes Associats S.L,
distribueix el conjunt d’espais judicials en tres blocs connectats entre si:
l’edifici A, l’edifici B –el central- i l’edifici C.
Els tres blocs tindran cinc plantes d’alçada, a més de la planta baixa i el
soterrani. A cada extrem dels blocs se situen els nuclis d’escales i ascensors,
de manera que el públic circularà per la banda que dóna façana a l’accés, per
l’extrem oposat se situa la circulació privada per als detinguts on s’han previst
circuits tancats sense cap mena de connexió ni amb la circulació pública ni
amb la privada.
A les plantes baixa, primera i segona se situaran els serveis i dependències
amb major afluència de públic, com ara el Registre Civil, el Jutjat de Guàrdia,
els Serveis Processals Comuns, les sales per a Procuradors, el Servei
d’Orientació Jurídica, les Sales de Vistes i els despatxos d’entrevistes dels
Equips Tècnics. A partir de la tercera planta s’ubicaran els jutjats, les seccions
de l’Audiència, la Fiscalia, etc.
A l’edifici A s’hi instal·larà la jurisdicció de menors (fiscalia, jutjats, i policia
judicial); el Servei de Clínica de l’Institut de Medicina Legal; la Unitat
Administrativa; els Sincicats; la Junta Electoral i els jutjats socials i jutjats
contenciosos administratius amb les correponents sales de vistes i sales per a
advocats.
L’edifici B acollirà el Servei Comú Processal d’Execució; els jutjats de primera
instància, els jutjats de família, els jutjats mercantils, els jutjats d’instrucció i els
jutjats de Violència sobre la Dona amb les correponents sales de vistes i sales
per a advocats.
A l’edifici C s’hi ubicarà el President i les seccions de l’Audiència Provincial i
els jutjats Penals amb les correponents sales de vistes, inclosa la sala del
jurat, i sales per a advocats; la Fiscalia; el Degà; el Secretari Coordinador;
l’oficina del Jurat; la policia judicial; els equips tècnics penals i la sala de
premsa.
A la planta -1 dels tres blocs, amb accés rodat i restringit, s’hi destinarà: la
zona de destinguts dels adults i menors, en zones totalment separades i
diferenciades; l’arxiu de documents, els dipòsit de peces i l’arxiu territorial; els
Serveis de Laboratori i Patologia de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya i
l’aparcament privat.
Pla d’Inversions en edificis judicials
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El projecte respon a la voluntat de millorar l’atenció al ciutadà que s’adreça a
l’Administració de justícia i de dotar el servei d’instal·lacions adequades i
equipades amb les darreres tecnologies, en el marc del Pla d’inversions en
edificis judicials del Departament de Justícia.
Amb una inversió superior als 666,8 milions d’euros, el Pla preveu la
construcció de 31 nous edificis judicials i l’ampliació i reforma de 15 més.
Imatges virtuals del futur Fòrum de la Justícia de Tarragona
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Catalunya assoleix màxims històrics en la producció
científica i se situa per davant de Finlàndia i Àustria
•

Són dades recollides en el segon informe trimestral d’R+D+I
elaborat per la Comissió Interdepartamental de Recerca i
Innovació

•

La producció científica catalana representa més de la quarta part
de la de l’Estat espanyol (26,1%)

•

Malgrat la situació de recessió econòmica general, la inversió de la
Generalitat en R+D+I ha arribat als 954 milions d’euros, cosa que
confirma que s’ha acomplert el compromís d’inversió establert en
el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació

La producció científica catalana ha assolit un volum de gairebé 15.000
documents (14.918), xifra que suposa un increment del 12,1% de mitjana
anual des de l’any 2003 fins al 2008 (8.393 documents) i passa a representar,
per primera vegada, més de la quarta part de la de l’estat espanyol (el 26,1%).
L’estat espanyol és el 9è del món en producció científica.
Catalunya va superar el 2008 la producció científica de països com Àustria,
Finlàndia o Noruega, respecte als quals es va apropant, o fins i tot superant,
en producció científica. Així, Catalunya va produir 14.918 documents, per
sobre dels 12.865 de Finlàndia, els 14.473 d’Àustria o els 10.927 de Noruega.
Són xifres de l’informe trimestral en R+D+I, elaborat per la Comissió
Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI), i que avui s’ha presentat al
Consell de Govern. L’estudi recull les dades de la producció científica de
Catalunya i la seva qualitat, comparant-les amb alguns països europeus de
grandària similar i amb el conjunt de l’Estat espanyol. Així, ha estat possible
quantificar la producció científica materialitzada entre els anys 2003 i 2008, el
període més recent que és possible analitzar, atès que, per a fer-ho, és
necessari esperar almenys dos anys des de la publicació de les dades.
Els articles de científics catalans estan per sobre de la mitjana mundial pel que
fa a les vegades que són citats en publicacions científiques de tot el món.
Aquest concepte es coneix com índex d’impacte normalitzat. En el cas de
Catalunya, l’índex assoleix el nivell 1,40, mentre que la base mitjana mundial
és l’1. Aquest nivell és comparable al de Finlàndia (1,39), Àustria (1,38) o
Suècia (1,48) i significativament superior al d’Espanya (1,13), que ja inclou el
de Catalunya.
A més, en el cas de Catalunya, cal tenir present que els indicadors assenyalen
un índex de productivitat relacionada amb la qualitat relativa dels investigadors
més alt que en els altres països de referència, ja que la inversió en R+D i el
21
Acords de Govern . 02.11.2010
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

nombre d’investigadors per milió d’habitants és significativament inferior en el
cas català.
L’informe de la CIRI també presenta dades de Catalunya quant a la producció
científica i la seva qualitat dividides per grans àrees científiques temàtiques
segons la classificació del grup de recerca espanyol SCOPUS. Les dades
mostrades han estat processades pel grup SCIMAGO (www.scimago.es) a
partir de la base de dades de l’empresa SCOPUS, la qual integra el més gran
volum de revistes científiques existents.
Aquestes dades, que permeten fer una comparació conjunta de paràmetres de
producció científica (nombre de documents per milió d’habitants) i de qualitat
científica (a-impacte normalitzat i b-concesions de l’European Research
Council per milió d’habitants de població com a indicador d’excel·lència d’alt
nivell), assenyalen que Catalunya té un perfil similar a Suècia o Finlàndia,
superior a Àustria o Noruega i molt superior al conjunt espanyol (fins i tot si
s’hi inclouen les dades corresponents a Catalunya).
Les àrees en què Catalunya té una qualitat més són:
• Impacte normalitzat superior a 1,5, i per aquest ordre: Veterinària
i Energia (ambdues amb producció moderada-baixa; Enginyeria
(producció mitjana-alta) i General - publicacions en àmbits sovint
difícils de classificar (prod. baixa); Enginyeria Química (producció
mitjana); Ciències Ambientals (prod. mitjana) i Ciències de la
terra i l’espai (prod. mitjana).
• Impacte normalitzat entre 1,25 i 1,5, i per aquest ordre: Empresa,
Gestió i Comptabilitat (prod. baixa); Física i Astronomia (prod.
alta) i Medicina (prod. molt alta); Arts i humanitats, Infermeria
(prod. baixa); Agricultura/ciències biològiques (prod.alta);
Química (prod. molt alta); Ciències de la Computació i
Matemàtiques (ambdues amb prod. mitjana-alta), Ciències dels
Materials (producció mitjana) i professions salut (producció
baixa). La pràctica totalitat de les altres àrees estan entre 1 i
1,25.
Amb aquestes dades es pot concloure que Catalunya té com a àrees
científiques més rellevants (qualitat per sobre d’1,25 d’índex d’impacte
normalitzat i producció mitjana alta-molt alta):
• Bloc Tècnic: Enginyeria, Enginyeria Química. (Energia amb prod.
baixa)
• Bloc Ciències experimentals: Química, Ciències de la terra i de
l’espai; Ciències de la computació; Matemàtiques; Física i
Astronomia; Ciències dels Materials
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• Bloc Ciències de la vida i salut: Medicina, Agricultura/Ciències
biològiques i Ciències ambientals.(Veterinària, Infermeria i
professionals de la Salut amb producció baixa)
• Bloc Humanitats i Ciències socials: (Arts i humanitats,
Empresa/Gestió/Comptabilitat i General, totes producció baixa).
Pel que fa als bons resultats dels indicadors de competitivitats dels
investigadors de Catalunya el 12,4% dels investigadors ICREA han aconseguit
una concessió de l’European Research Council. La meitat d’aquest
investigadors estan en universitats i l’altre pertanyen a centres CERCA.
En l’informe també es fa referència a la despesa executada en matèria d’
R+D+I al llarg de l’any 2009 i la seva relació amb els objectius previstos en el
Pacte Nacional de Recerca i Innovació (PNRI). En concret, la inversió assolida
en R+D+I ha arribat als 954 milions d’euros, 834 dels quals corresponen a
R+D. Això suposa que, en el cas de la R+D, la inversió materialitzada
confirma l’acompliment del compromís establert en el PNRI, un cop
actualitzats els càlculs i aplicada la caiguda del Producte Interior Brut
registrada pel conjunt de l’economia.
L’informe conclou que actualment l’esforç per a R+D+I és encara més
imprescindible i urgent que fa dos anys, quan es va signar el PNRI, donades
les possibilitats que, per a sortir de la crisi econòmica, suposa.
En aquest sentit, i en compliment dels objectius del PRI 2010-2013, des del
Govern s’ha fet un salt qualitatiu rellevant pel que fa a la integració de l’R+D+I
als diferents departaments. Per primera vegada es disposa de plans
departamentals sectorials, que s’afegeixen als ja existent de Salut i
Agricultura. S’ha elaborat plans alineats amb el PRI de quatre departaments:
Cultura i Mitjans de Comunicació; Medi Ambient i Habitatge; Política
Territorial i Obres Públiques; i Acció Social.
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El Govern posa en funcionament
l’Habitatge de Catalunya

l’Agència

de

•

L’Agència comporta una profunda reordenació de l’actual
estructura administrativa vinculada a la gestió de les polítiques
d’habitatge

•

La creació de l’ens és un dels compromisos recollits al Pacte
Nacional per a l’Habitatge

•

L’executiu també aprova la creació de l’Observatori de l’Hàbitat i la
Segregació Urbana

El Govern ha donat avui l’impuls definitiu a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya amb l’objectiu de dotar-se d’una estructura organitzativa de plena
eficàcia per desplegar les polítiques d’habitatge. El Parlament va aprovar el
juliol de 2009 la Llei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i, amb
l’aprovació avui dels seus estatuts, es dóna el tret de sortida a un canvi en el
model del funcionament de la política d’habitatge, molt més àgil i proper al
ciutadà.
L’Agència comporta una reordenació profunda de l’actual estructura
administrativa vinculada a la gestió de les polítiques d’habitatge, que passa a
assentar-se sobre dos pilars essencials: la Secretaria d’Habitatge, com a
primer i immediat responsable públic d’aquestes polítiques i l’Agència, com a
instrument eficient d’execució, depenent de la Secretaria d’Habitatge. La nova
organització també suposa la desaparició de l’actual empresa pública Adigsa,
que passa a integrar-se dins de l’Agència. L’aprovació del Decret de l’Agència
suposa, a més, la reestructuració de la Secretaria d’Habitatge i la creació de
l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana.
L’Agència s’estructurarà a l’entorn d’una direcció general i quatre direccions
sectorials: la de Promoció de l’Habitatge, la de Qualitat de l’Edificació i
Rehabilitació de l’Habitatge, la de Programes Socials d’Habitatge i la de
Serveis Centrals i els Serveis de Gestió Jurídica i de Procediment i Règim
Disciplinari. Es desplegarà territorialment mitjançant delegacions territorials.
La creació de l’Agència és un dels compromisos recollits al Pacte Nacional per
a l’Habitatge, com a instrument organitzatiu que haurà de permetre una
execució adequada de les polítiques d’habitatge, la peça cabdal de les quals
és la Llei del dret a l’habitatge.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya desenvoluparà les funcions següents:
-

La gestió, execució, coordinació i difusió dels ajuts que el departament
competent encomani a l’Agència incloent-hi, entre d’altres, els ajuts
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destinats a la promoció i el foment d’habitatges amb protecció oficial, a
la seva compra, al lloguer d’habitatges, a la rehabilitació d’habitatges i
edificis d’habitatges i a la mediació social en l’àmbit del lloguer privat.
-

L’administració i la gestió del parc d’habitatges de titularitat de la
Generalitat de Catalunya, de les promocions d’habitatge amb protecció
oficial en règim de lloguer d’altres promotors, públics o privats, que
convinguin la seva gestió i administració amb l’Agència, així com
l’administració i la gestió d’altres habitatges que siguin encarregades a
l’Agència.

-

L’execució, seguiment i control de la rehabilitació d’habitatges
realitzada per l’Agència pel que fa als programes o convenis en els
quals aquesta participi.

-

La gestió i la coordinació del registre de sol·licitants d’habitatges amb
protecció oficial a Catalunya, d’acord amb la seva normativa
reguladora.

-

La gestió de les adjudicacions d’habitatges amb protecció oficial, siguin
nous o de segona mà, que hagi de realitzar la Generalitat de Catalunya
en els termes legalment i reglamentàriament establerts.

-

La gestió i l’execució de programes socials relacionats amb l’habitatge.

-

Quan així ho requereixin el programes aprovats pel Govern, i sense
perjudici de les competències atribuïdes al departament competent en
matèria de sòl i de remodelació urbana i de barris, correspon a
l’Agència la construcció d’habitatges amb protecció oficial, la
participació en els processos urbanístics per a la urbanització de sòls
destinats a habitatges amb protecció oficial i en les operacions de
remodelació de barris.

-

La gestió dels ajuts als ajuntaments que siguin competència del
departament competent en matèria d’habitatge, destinats al
manteniment de les oficines locals d’habitatge, a la realització dels
plans locals, a la declaració d’àrees de tempteig i retracte, a la
declaració d’àrees de conservació i rehabilitació i a qualsevol altra
actuació d’aquest tipus susceptible de rebre ajuts de la Generalitat de
Catalunya.

-

La gestió del programa d’inspecció tècnica d’edificis.

-

La gestió de la tramitació, la inspecció i el control de les cèdules
d’habitabilitat atorgades directament per la Generalitat, així com la
coordinació de la informació sobre cèdules d’habitabilitat atorgades pels
ajuntaments.
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-

La gestió dels registres administratius dels agents vinculats amb
l’habitatge adscrits al departament competent en matèria d’habitatge.

-

Les funcions inspectores i sancionadores en matèria d’habitatge que
corresponen al departament competent en matèria d’habitatge.
Correspon igualment a l’Agència l’adopció de les mesures provisionals i
de reconducció previstes al règim sancionador de la Llei del dret a
l’habitatge.

Un centre per conèixer la situació de l’habitatge
El Govern també ha aprovat avui la creació de l’Observatori de l’Hàbitat i la
Segregació Urbana, que neix amb la finalitat d’analitzar, en termes quantitatius
i qualitatius, les diferents problemàtiques que neixen a l’entorn de l’habitatge
en general i de l’habitatge amb protecció oficial en particular, la seva
distribució territorial i la inserció en els respectius teixits urbans i, també, per
mesurar la segregació urbana existent. L’Observatori s’organitzarà en quatre
comissions de recerca dels àmbits següents: del mercat immobiliari, de la
sostenibilitat i de la qualitat de l’edificació, del dret a l’habitatge i de l’exclusió
social residencial, i de les polítiques públiques de l’habitatge. Seran
presidides per un representant del món universitari, de reconegut prestigi en
l’àmbit corresponent a cada una d’elles.
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Altres Acords de Govern
Impuls al centre de formació en l’automoció de Martorell
El Govern ha donat un nou impuls a la construcció del Centre FPCAT de
l'Automoció a Martorell, amb l’aprovació d’una inversió de 16 milions d’euros 6 dels quals els aporta el Ministeri de Treball i Immigració- per a posar-lo en
marxa. Es tracta del primer centre d’excel·lència en formació professional
integrada especialitzat en el sector de vehicles de transport que hi ha a
Catalunya.
La construcció d’aquest centre, en terrenys cedits per l’Ajuntament de
Martorell, formarà part del Pla FPCAT, que dotarà Catalunya d’un sistema de
formació professional integrada en 15 centres d’excel·lència especialitzats en
diverses activitats productives.

El Govern destina 330.000 euros a la creació del Centre de la Dansa
Tradicional Catalana de Rubí
El Govern ha aprovat avui signar un conveni amb l’Ajuntament de Rubí per a
la creació i posada en funcionament del Centre de la Dansa Tradicional
Catalana, que se situarà a l’edifici Espona, de Rubí (Vallès Occidental). El
Govern destinarà un total de 330.000 euros a l’adequació d’infrastructures,
equipament, mobiliari, progrmació, difusió, comunicació i funcionament del
nou centre.
El Centre de la Dansa Tradicional Catalana serà la seu central d’una futura
xarxa territorial de centres dedicats a la dansa. L’objectiu principal d’aquesta
xarxa és crear circuits, vincles i intercanvis, a banda de compartir
experiències, continguts, estudis, produccions i activitats relacionades amb la
dansa tradicional catalana. El nou centre estructurarà la seva activitat entorn
de quatre eixos: formació, creació, recerca i difusió de la dansa tradicional
catalana.

Suport a la restauració de la Capella de la Congregació de Ripoll
El Govern ha acordat concedir una subvenció de 350.000 euros al Consorci
Ripollès Desenvolupament per a la restauració de la Capella de la
Congregació de Ripoll, durant els anys 2010 i 2011.
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