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El Govern aportarà 58,4 milions d’euros a Fira 2000 
durant el període 2010-2016  

 
• D’aquesta manera, l’Administració catalana dóna compliment a la 

segona fase de l’operació de finançament de les obres de 
construcció del recinte firal de Gran Via 

 
• D’altra banda, avui també s’autoritza la signatura del contracte 

programa de la Fira de Barcelona per al període 2010-2013 
 

El Govern ha autoritzat el Departament d’Economia i Finances a signar el 
conveni de col·laboració amb totes les institucions que constitueixen Fira 
2000, la societat encarregada de les obres de construcció del recinte firal de 
Gran Via, en què s’estableixen les aportacions que serviran per finançar 
l’ampliació de Fira de Barcelona. Segons aquest conveni, la Generalitat 
aportarà un total de 58,4 milions d’euros durant el període 2010-2016.  
 

D’aquesta manera, el Govern dóna compliment a la segona fase de l’operació 
de finançament de les obres del recinte firal del complex de Gran Via. Aquesta 
segona fase suposa una inversió total de 121 milions, els quals seran 
finançats per les institucions que formen part de la societat Fira 2000. Així, a 
banda dels 58,4 milions de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona 
n’aportarà 31,4;  l’Ajuntament de l’Hospitalet, 10; la Mancomunitat de 
municipis, 11 i la Diputació de Barcelona, 10.   
 

Les aportacions de capital previstes en aquest conveni, també faran variar 
l’estructura accionarial de Fira 2000 SA. D’aquesta manera, l’any 2016 la 
participació de les institucions en l’accionariat de la Fira serà: la Generalitat 
tindrà el 50,76%; l’Ajuntament de Barcelona el 20,38%; les relacionades amb 
el món local –l’Ajuntament de l’Hospitalet, la Diputació de Barcelona i la 
Mancomunitat– el 6,67%; i la Cambra de Comerç de Barcelona el 8,84%.  
 

L’any 2006 la Generalitat i els accionistes de Fira 2000 van signar el primer 
conveni institucional de finançament de l’ampliació de Fira de Barcelona per al  
2006-2011. Aquesta primera fase va implicar una inversió de 368 milions.  
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Llum verd al contracte programa de la Fira de Barcelona 2010-2013 
D’altra banda, el Govern ha autoritzat els Departaments d’Economia i 
Finances, i Innovació, Universitats i Empresa a subscriure el contracte 
programa de Fira de Barcelona per al període 2010-2013. Aquest contracte, 
signat entre la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i Fira Internacional de 
Barcelona, compta amb un pressupost de 52,2 milions d’euros dels quals 35,9 
milions seran aportats per la Generalitat.  
 

Amb la signatura d’aquest contracte programa, Fira de Barcelona, amb el 
suport de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, es compromet a donar 
compliment als eixos bàsics del seu nou pla estratègic per als propers anys.  
 
D’acord amb aquest pla, Fira es fixa com a principals objectius intensificar la 
presència internacional, captar nous salons i esdeveniments, potenciar els 
salons propis, organitzar nous certàmens prestant especial atenció als sectors 
econòmics emergents, desenvolupar noves aplicacions tecnològiques 
dirigides als expositors i visitants i, per últim, facilitar l’intercanvi de 
coneixement a través de l’organització de cimeres sectorials de referència. 
 

Un cop més, el Govern fa una clara aposta per Fira de Barcelona com a peça 
clau per a l’economia catalana, com a instrument econòmic al servei de les 
empreses i com a eina per promocionar Catalunya i Barcelona arreu del món.   
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El Govern dóna suport a la candidatura de Barcelona 
per als congressos de telefonia mòbil de la GSMA per 
al 2013-2017 
 

• Permetrà impulsar les empreses del sector, afavorir el sector 
turístic així com la consolidació de Catalunya com a organitzadora 
de grans fires sectorials 

 
El Govern ha acordat donar suport a la candidatura de la ciutat de Barcelona 
per esdevenir seu del congrés mundial de telefonia mòbil, GSMA 2013-2017, 
així com a les accions que emprenguin les institucions promotores d’aquesta 
iniciativa. La GSM Association (GSMA) ha promogut un concurs internacional 
amb la finalitat de seleccionar la ciutat que s’ha de convertir en la seu del 
congrés per al període 2013-2017, en el qual també participen altres ciutats 
europees.  
 
Aquest fet permetria afavorir la capacitat competitiva i d’ocupació de qualitat a 
Catalunya, impulsar l’atracció d'empreses i de talent, facilitar l'activitat 
emprenedora, el desenvolupament de la recerca i la innovació avançades, el 
suport al sector turístic i a la consolidació de Catalunya com a organitzadora 
de grans fires i congressos. 
 
Aquesta acció promoguda pel Departament de Governació i Administracions 
Públiques, respon als objectius marcats en l’Acord per a l’impuls de les 
infraestructures i els serveis de comunicació mòbils, signat el 21 de setembre 
de 2010, per donar suport i potenciar el subsector TIC de mobilitat de la 
indústria catalana.  
 
El Mobile World Congress es va celebrar per primer cop a Barcelona el 2006 
gràcies al compromís i l’esforç per ubicar-lo a Catalunya. Durant aquests anys 
la feina d’acompanyament realitzada per les institucions involucrades ha 
permès consolidar aquest congrés a Barcelona fins a l’edició del 2012. 
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S’amplia en més de 8.500 hectàrees l’espai d’interès 
natural del Moianès  

 
• Multiplica per 5 la seva superfície actual protegida i  uneix els 4 

sectors existents, garantint-ne la connexió ecològica  
 

• Amb l’ampliació, millorarà la representació de determinats 
elements de la biodiversitat i del patrimoni  

 
El Govern ha aprovat avui el decret que modifica el Pla d’espais d’interès 
natural (PEIN) del Moianès que passa de tenir 2.050,84 hectàrees protegides 
a 10.583,77. L’ampliació consisteix a incloure dins d’aquest espai els terrenys 
que contenen elements d’interès natural (vegetals, faunístics, hàbitats, 
patrimoni geològic)  els termes municipals de Moià, Santa Maria d’Oló, 
l’Estany, Castellcir, Collsuspina, i Muntanyola. Fins ara, l’espai del Moianès 
estava format per quatre sectors no connectats entre si i amb l’ampliació 
millorarà la representació de determinats elements de la biodiversitat i del 
patrimoni geològic presents en l’àmbit natural del Moianès. 
 

Aquesta ampliació s’ha desenvolupat en el marc d’un conveni de col·laboració 
entre els municipis de Moià i l’Estany amb la Direcció General del Medi 
Natural, signat al 2007. Després dels primers estudis tècnics, es va detectar 
que els valors naturals d’interès anaven més enllà d’aquests municipis. 
L’octubre de 2008 tots els municipis implicats van poder conèixer el projecte i 
aportar-hi els seus comentaris i valoracions. El juny del 2009 es va presentar 
el projecte redefinit amb totes aquestes aportacions, de nou a tots els 
municipis implicats en la nova proposta.  
 
Finalment, aquest febrer de 2010, el projecte de decret de modificació del 
PEIN es va sotmetre a informació pública durant el període d’un mes. Així 
mateix, durant el mateix període, es va obrir el tràmit d'audiència als ens locals 
en l'àmbit territorial. A banda de la col·laboració dels municipis de la zona, la 
proposta ha comptat també amb la col·laboració en l’àmbit tècnic de la 
Diputació de Barcelona. 
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La distribució de la superfície dels espais per municipi és la següent: 
 

Municipi PEIN (ha) Ampliació (ha) Total (ha) 

Avinyó 9,18   9,18 

Castellcir 144,47 705,180 849,65 

Castellterçol 273,97   273,97 

Collsuspina   816,70 816,70 

L'Estany 155,73 668,11 8.23,84 

Moià 1.131,09 4.156,74 5.287,83 

Muntanyola   1096,44 1.096,44 

Santa Maria d'Oló 336,4 1.089,75 1.426,15 

Totals 2.050,84  8.532,93  10.583,77 

 

El decret també modifica el nom de l’espai del Moianès que passa a ser espai 
del Moianès i la Riera de Muntanyola com a conseqüència de la inclusió en 
aquest espai de l’àmbit de Muntanyola, que no pertany a l’àmbit històric i 
geogràfic del Moianès. 
 

Valors naturals de l’espai natural protegit 
La flora i la vegetació d’aquest espai tenen l’interès de conservar alguns 
elements submediterranis força rars a la resta del territori català. La vegetació 
de l’espai és predominantment forestal, dominada per les pinedes de pi roig i 
pinassa i les rouredes seques de roure martinenc en procés de regeneració. 
Aquest paisatge forestal es completa amb un mosaic de camps de conreu i 
prats de pastura (sobretot petits camps de cereals de secà) de gran interès 
per a la diversitat biològica. 
 
L’espai és una zona molt rica en densitat i diversitat de carnívors com la 
fagina, la guineu, la geneta i el gorja blanc. Entre els ocells d’aquest espai cal 
destacar les diverses àrees d’interès per a la cria de duc (Bubo bubo) i l’àliga 
marcenca (Circaetus gallicus), així com d’una àrea de campeig de l’àliga 
cuabarrada (Hieraaetus fasciatus).   
 
També destaquen les espècies vinculades als ecosistemes fluvials com el 
cranc de riu (Austropotamobius pallipes) i la llúdriga (L. Lutra), així com 
diversos peixos autòctons com la bagra comuna (Leuciscus cephalus) o el 
barb cua-roig (Barbus haasi). Pel que fa als amfibis, cal mencionar la 
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salamandra, el tòtil, la granota verda i la reineta, especialment presents en la 
zona humida de l’antic estany del municipi de l’Estany. 
Amb aquesta ampliació també s’hi incorporen diversos espais d’interès 
geològic com el sistema càrstic en calcàries de les coves del Toll i de les 
Toixoneres o l’aflorament salí pròxim a Santa Maria d’Oló. 
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El Govern destina més de 58 milions d’euros a la 
construcció o la reforma d’11 centres educatius 
 

• La inversió permetrà ampliar, substituir o construir 5 escoles i 6 
instituts d’arreu del país 

 
• Amb aquesta actuació es milloraran les instal·lacions d’11 escoles 

i instituts que en total escolaritzen 4.850 alumnes 
 
El Govern ha aprovat avui una dotació de 58.354.972 euros per construir i 
ampliar 11 centres educatius d’arreu del país. Els centres, 5 escoles i 6 
instituts, escolaritzaran un total de 4.850 alumnes. Les obres seran noves 
construccions, de forma majoritària, i ampliacions i substitucions. El cost i el 
tipus d’obra en cadascun dels centres és el següent: 
 

Centre Municipi Actuació Import 

Institut Ventura i Gasol Badalona 
Substitució/Ampliació a 4 

línies d’ESO i 3 de 
batxillerat 

7.510.000€ 

Escola Barberà VII 
Barberà del 

Vallès 

Nova construcció d’1 línia 
d’infantil i primària (1a. 

fase) 
3.679.607€ 

Institut Fabra i Coats Barcelona 
Nova construcció 3 línies 
d’ESO i 2 de batxillerat 

9.074.087€ 

Institut de Cabrils Cabrils 
Nova construcció 3 línies 
d’ESO i 2 de batxillerat 

5.500.000€ 

Escola Les Codinetes 
La Nou de 

Gaià 
Substitució/Ampliació 
1línia infantil i primària 

3.679.607€ 

Institut Cal Gravat Manresa 
Nova construcció 3 línies 
d’ESO i 2 de batxillerat 

6.880.000€ 

Escola Vayreda Roses 
Nova construcció 2 línies 

infantil i primària 
5.147.247€ 
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Escola Gegant del Rec Salt 
Nova construcció 2 línies 

infantil i primària 
5.147.247 

Institut de Sant Esteve 
de Sesrovires 

Sant Esteve 
de 

Sesrovires 

Ampliació 3 línies d’ESO i 
2 de batxillerat 

1.662.425€ 

Institut de Torrefarrera Torrefarrera 
Nova construcció 3 línies 

d’ESO 
4.927.502€ 

Escola Marta Mata El Vendrell 
Nova construcció 2 línies 

infantil i primària 
5.147.247€ 
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El Govern aprova el decret que regula els habitatges 
d’ús turístic  
 

• Els habitatges que es cedeixin a tercers per a estades de 
temporada inferiors a tres mesos requeriran llicència d'activitat 
municipal 

• El decret defineix els estàndards de qualitat i garanties en la 
comercialització dels habitatges d'ús turístic 

• També dota de seguretat jurídica als propietaris i als usuaris dels 
habitatges, i possibilita que els ajuntaments i els veïns en puguin 
controlar eficaçment la comercialització 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que regula l’habitatge d’ús turístic, és a 
dir, aquell habitatge l’ús del qual els seus propietaris cedeixen a tercers per 
fer-hi una estada de temporada mitjançant una contraprestació econòmica.  
 
Una de les principals novetats del decret és que els habitatges que es 
cedeixin a tercers per a estades de temporada inferiors a tres mesos 
requeriran llicència d'activitat municipal. També estan sotmesos a l’àmbit 
d’aplicació del decret tots els habitatges que es cedeixin a tercers més d’un 
cop dins el període d’un any 
 
El decret incrementa les garanties per l’usuari, el propietari, els veïns, els 
municipis i permet un major control de l’administració: 
 
Per l’usuari, perquè els habitatges d’ús turístic han de complir en tot moment 
les condicions de qualitat i serveis exigibles als habitatges. Fins ara, només es 
demanava que tinguessin la cèdula d’habitabilitat. 
 
Pels propietaris, perquè en cas que l’usuari atempti contra les regles bàsiques 
de la convivència o incompleixi ordenances municipals en aquest àmbit, es 
podrà requerir, en el termini de 24 hores, l’abandonament de l’habitatge. 
 
Pels veïns, perquè la destinació d’un habitatge a l’ús turístic no serà possible 
si està limitada pels estatuts de la comunitat en edificis sotmesos al règim de 
propietat horitzontal. 
 
Pel que fa a les administracions, el decret dota tant als ajuntaments com a la 
Generalitat de més mecanismes de control i gestió d’aquestes activitats. 
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Segons estableix el Decret, els ajuntaments han de regular l’activitat 
d’habitatge d’ús turístic en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor 
de la normativa. Els habitatges turístics que actualment tinguin habilitació 
municipal han d’obtenir la nova autorització en el termini màxim de quatre 
anys.  
 

Requeriments tècnics dels habitatges d’ús turístic 
Els habitatges d’ús turístic han de disposar de la cèdula d’habitabilitat i complir 
en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. 
Els habitatges no podran ser ocupats amb més places que les indicades a la 
cèdula. En aquest sentit, els habitatges han d’estar suficientment moblats i 
dotats dels aparells i estris necessaris per a la correcta prestació del servei 
d’allotjament en relació amb la totalitat de places de què disposin.  
 

Autorització municipal 
L’habitatge on es produeixin estades de temporada exigeix que la persona 
titular estigui autoritzada per l’Ajuntament corresponent mitjançant el sistema 
d’habilitació (llicència o comunicació) que decideixi. El nou marc jurídic facilita 
també l’entrada d’inspectors i agents de l’autoritat en aquests habitatges d’ús 
turístic i el seu possible precinte, ja que aquests habitatges no es consideren 
domicili.  
 
La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no serà possible si està prohibit per 
l’ordenació d’usos del sector on es trobi o si està limitada pels estatuts de la 
comunitat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, de conformitat 
amb l’article 553-11 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del 
Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals.  
 
Drets i deures de les persones titulars de la propietat, de les persones 
intermediàries i de les persones usuàries:  
 

1) El propietari o propietària de l’habitatge ha de facilitar un telèfon 
de contacte, propi o d’una tercera persona, a usuaris, veïns i 
administracions competents que pugui atendre de manera 
immediata comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús 
turístic.  

 
2) La persona titular de la propietat o, en el seu cas, la persona 

intermediària, ha de garantir un servei d’assistència i 
manteniment de l’habitatge. 

 
3) Els ajuntaments, en atenció a l’especial incidència de l’activitat i 

característiques del seu municipi, poden incrementar les 
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exigències i garanties del compliment dels deures reflectits en 
els apartats 1 i 2. 

 
4) Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials 

de reclamació/denúncia de l’òrgan competent en matèria de 
consum de l’Administració de la Generalitat. Aquests fulls han 
d’estar a l’abast de les persones usuàries en un lloc adequat dins 
de l’habitatge d’ús turístic. En qualsevol cas, els habitatges d’ús 
turístic han d’exhibir en un lloc visible un rètol informatiu de la 
disponibilitat dels fulls oficials de reclamació/denúncia.  

 
5) Els usuaris poden aportar, en cas de reclamació o queixa davant 

de les administracions públiques competents, els documents que 
considerin adients, especialment, les còpies de les 
comunicacions que s’haguessin adreçat a la persona o persones 
titulars de la propietat o als seus intermediaris comercialitzadors. 
Els habitatges han d’exhibir en un lloc visible, còpia de 
l’autorització prevista a l’article 3.1. 

 
6) Les persones propietàries o, en el seu cas, les persones 

intermediàries, han de registrar les persones usuàries allotjades i 
remetre a la Direcció General de la Policia, per mitjans 
telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que 
s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana 
aplicable a tots els establiments que faciliten, mitjançant preu, 
allotjament a les persones. 

 

Habilitació municipal 

 
Els ajuntaments han de regular per ordenança municipal el procediment 
d’atorgament d’autorització dels habitatges d’ús turístic. Per sol·licitar 
l’autorització, la persona propietària  ha d’aportar, com a mínim, les dades i la 
documentació següent:  

 

• Les dades de l’habitatge i de la seva capacitat legal màxima. 

• Les dades de la persona propietària. 

• Les dades de la persona intermediària, pel supòsit que l’habitatge d’ús 
turístic es comercialitzi a través seu. 

• El número de telèfon de contacte previst a l’article 5.1.  

• El compte de correu electrònic del propietari o propietària o persona 
intermediària, en el seu cas. 

• La identificació de l’empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge. 
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• Declaració responsable conforme disposa de la cèdula d’habitabilitat i 
de la llicència de primera ocupació, si s’escau, i que està al corrent de 
les obligacions tributàries amb el municipi. 

 
La vigència de l’autorització municipal exclou la utilització de l’habitatge com a 
residència habitual.  
 

Col·laboració interadministrativa 
Els ajuntaments han de trametre a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya les altes d’habitatges d’ús turístic autoritzats en el seu terme, així 
com les baixes produïdes, amb caràcter immediat.  
 
Per altra banda, les administracions competents han de col·laborar entre sí 
per l’optimització de les tasques d’inspecció i control de l’activitat d’habitatge 
d’ús turístic. A aquests efectes, els ajuntaments poden sol·licitar suport a la 
Generalitat de Catalunya en tasques d’inspecció relacionades amb l’activitat 
d’habitatge d’ús turístic. 
 

Habitatge d’ús turístic il·legal 
Es considera il·legal l’habitatge d’ús turístic que no estigui emparat per la 
preceptiva autorització municipal. Un cop constatada l’existència d’un 
habitatge d’ús turístic il·legal, s’ordenarà el cessament de l’activitat fins que se 
n’obtingui la pertinent habilitació municipal.  
 
El cessament de l’activitat d’habitatge d’ús turístic il·legal com a sanció s’ha de 
resoldre de conformitat amb la Llei del dret a l’habitatge, el procediment 
sancionador aplicable de l’Administració de la Generalitat, i en el seu cas, els 
procediments sancionadors que en matèria de regulació d’activitats tinguin 
establerts els propis municipis. 
 

Règim sancionador 
Tota persona que comercialitzi habitatges, en sigui la persona titular de la 
propietat o no, per realitzar-hi estades de temporada, és responsable, en el 
seu cas, de les infraccions tipificades a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge. 
 
Les sancions que puguin imposar les administracions competents per 
incompliments d’aquest Decret han d’atendre el procediment sancionador 
aplicable de l’Administració de la Generalitat, i en el seu cas, els procediments 
sancionadors que tinguin establerts els propis municipis.  
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Règim transitòri 
Les activitats sotmeses al present decret que es trobin en funcionament a 
l’empara d’habilitacions municipals atorgades amb anterioritat a la seva 
entrada en vigor, han d’obtenir l’ autorització municipal prevista en el termini 
màxim de quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret. 
Transcorregut aquest termini, han de cessar les activitats que no hagin 
obtingut la corresponent  autorització municipal adequada al present Decret.  
 

Obligació de regular 
Els ajuntaments han de regular l’activitat d’habitatge d’ús turístic en el termini 
màxim d’un any des de l’entrada en vigor del present Decret; sens perjudici de 
les restriccions o limitacions que a l’efecte puguin determinar en exercici de 
les seves facultats d’ordenació urbanística.  
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El Govern aprova la creació de l’Oficina del 
Contribuent 
 

• Atendrà queixes i suggeriments relacionats amb actuacions fetes 
per l’Agència Tributària de Catalunya, la Direcció General de 
Tributs i la Junta de Finances 

 
• També tramitarà les queixes i els suggeriments en matèria 

tributària que provinguin del Síndic de Greuges 
 
• S’hi podrà accedir a través de les 53 oficines liquidadores i les 4 

delegacions de l’Agència Tributària de Catalunya, la Direcció 
General de Tributs i la Junta de Finances 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que regula el funcionament de l’Oficina del 
Contribuent, una unitat creada per defensar les garanties i els drets dels 
ciutadans en la seva relació amb l’administració tributària de Catalunya. 
L’Oficina atendrà queixes i suggeriments relacionats amb actuacions fetes per 
l’Agència Tributària de Catalunya, la Direcció General de Tributs i la Junta de 
Finances. També tramitarà les queixes i els suggeriments en matèria tributària 
que provinguin del Síndic de Greuges. A partir de l’anàlisi i el seguiment dels 
testimonis dels ciutadans, l’Oficina del Contribuent farà propostes de millora i 
impulsarà mesures per millorar la prestació del servei tributari.  

 
L’Oficina del Contribuent aplicarà la fórmula de la finestreta única, és a dir, 
que s’hi podrà accedir a través de qualsevol de les 53 oficines liquidadores 
repartides per tot Catalunya. També, des de les 4 delegacions de l’Agència 
Tributària de Catalunya, la Direcció General de Tributs i la Junta de Finances. 
Mitjançant un sistema intern de tramitació de queixes i suggeriments, 
aquestes unitats les faran arribar a l’Oficina del Contribuent, que disposarà de 
30 dies per enviar la resposta corresponent al ciutadà que ha presentat la 
reclamació.  

 
Totes les actuacions dutes a terme per l’Oficina, les recomanacions de millora 
i les propostes de mesures quedaran recollides en una memòria anual que es 
farà pública a través de la pàgina web del Departament. L’Oficina del 
Contribuent s’insereix dins la Secretaria General del Departament d’Economia 
i aprofitarà els recursos tècnics i humans de què disposa. Per tant, es tracta 
d’una nova unitat que no implicarà cap cost addicional per a l’Administració. 
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El Govern inverteix més de 36 milions en ajuts per a 
les explotacions agràries i el sector de la fruita dolça 
 

• La inversió preveu augmentar la competitivitat de les explotacions 
agràries, afavorir el relleu generacional i ajudar al sector de la 
fruita dolça 

 
El Govern ha aprovat avui destinar més de 36 milions d’euros a augmentar la 
competitivitat de les explotacions agràries, afavorir-ne el relleu generacional i 
donar resposta a les necessitats financeres de les explotacions de fruita dolça.  

 
En relació amb la competitivitat de les explotacions agràries, s’ha acordat 
incrementar l’import destinat a la convocatòria 2010 d’ajuts associats al 
contracte global d’explotació (CGE). D’aquesta manera, es dóna resposta a 
totes les sol·licituds presentades, ja que es considera primordial fomentar la 
modernització, el rejoveniment i la professionalització del sector, així com 
fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció al medi 
ambient. 
 

Per tant, i atesa la voluntat del Govern d’atendre les sol•licituds d’ajuts 
associats al CGE, s’ha aprovat modificar la quantitat aprovada a finals del 
2009, que era de 18 milions d’euros, i augmentar la partida fins als 28.550.000 
d’euros. La distribució serà de 9 milions d’euros per 2010, 11.750.000 euros 
per al 2011 i 7.800.000 euros per al 2012. 

 
El Govern també ha aprovat l’autorització d’una despesa pluriennal de 
6.665.791 euros per a la convocatòria dels ajuts per al cessament anticipat de 
l’activitat agrària, prevista en el Pla de xoc del sector agroalimentari del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. L’objectiu d’aquesta 
mesura és reestructurar i modernitzar el sector agrari mitjançant el relleu de 
productors majors de 60 anys per altres de més joves, que o bé exerceixen 
l’activitat a títol principal, o són titulars d’explotació agrària prioritària.  

 
Els diners que s’hi ha destinat permetran finançar el pagament d’aquest ajuts 
durant els propers 10 anys i suposarà una inversió total de 8.656.872 d’euros, 
tenint en compte el cofinançament del fons FEADER d’aquest ajut.  

 
Pel que fa al sector de la fruita dolça, atesos els preus anormalment baixos tot 
i les fortes tempestes de l’estiu del 2009, el Govern va proposar l’obertura 
d’una línia de préstecs de l’ICCA específica que va ser autoritzada per Acord 
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de  Govern del 16 de febrer de 2010. D’altra banda, i per tal de reduir les 
càrregues financeres d’aquestes explotacions, el Govern va aprovar una línia 
d’ajuts, inclosa en el Pla de xoc, consistents en la bonificació de fins a 4 punts 
d’interès dels primers 40.000 euros de préstec, per un import màxim de 
299.033 euros. L’increment aprovat avui per l’executiu possibilita atendre la 
totalitat de sol·licituds presentades, ampliant la dotació en un import de 
729.642 euros. 
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El Govern i el Ministeri d’Educació renoven els 
convenis per aconseguir la millora de resultats 
escolars  
 

• Aquests convenis sumen 41.492.734 euros i permeten renovar 
programes previstos en la implantació de la Llei Orgànica 
d’Ensenyament (LOE) i augmentar l’oferta de places de les 
Escoles Oficials d’Idiomes. 

 
• Els programes que rebran la inversió són l’aprenentatge de 

llengües estrangeres, la lluita contra l’abandonament escolar, la 
formació de professorat en la LOE i la millora d’èxit escolar. 

 
• El Govern també ha aprovat la col·laboració entre el Departament 

d'Educació i l’Académie d’Orléans-Tours per a la mobilitat de 
professorat dins del programa Jules Verne. 

 
El Govern ha aprovat avui renovar dos convenis entre el Departament 
d'Educació i el Ministeri d’Educació per un valor de 43.303.900 euros amb 
l’objectiu de millorar els resultats escolars. Un dels convenis permetrà, d’una 
banda, seguir impulsant programes de formació de professorat, de llengües 
estrangeres i de lluita contra l’abandonament. L’altre dels convenis permetrà 
augmentar l’oferta de places a les Escoles Oficials d’Idiomes per al 
coneixement de l’anglès entre els joves. 
 
El conveni per a la implantació de la LOE entre Departament i Ministeri 
suposarà una inversió entre totes dues administracions –govern central 
aportarà 16.597.094 euros i Generalitat 24.895.640 euros-. Aquesta dotació 
econòmica s’invertirà en l’impuls d’un seguit d’actuacions: 
 

- 1.724.070 euros per a programes de formació del professorat en 
aspectes generals de la LOE. 

 
- 6.275.275 euros per a programes de suport a la implantació de 

l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües estrangeres. 
 

- 11.516.087 euros per a programes de millora de l’èxit escolar. 
 

- 19.061.182 euros per a programes adreçats a disminuir les bosses 
d’abandonament escolar. 
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- 2.916.120 euros per a programes dirigits a l’extensió del temps 

escolar. 
 
D’altra banda, també s’ha renovat la subscripció del conveni entre 
Departament d'Educació i Ministeri d’Educació per ampliar l’oferta de places a 
les Escoles Oficials d’Idiomes per a l’impuls de l’anglès entre els joves de 18 i 
30 anys. La inversió en aquest conveni serà d’1.811.166 euros. 
 

Algunes de les actuacions que es duran a terme seran: 
- Establir en diferents municipis aules adscrites a les EOI per a 

impartir anglès, classes de reforç i classes específiques adreçades a 
universitaris amb l’objectiu de desenvolupar un llenguatge tècnic i 
específic. 

 
- Augmentar el nombre de grups que imparteixen ensenyament reglat 

en anglès en horari nocturn. 
 

- Impartir cursos intensius o d’immersió. 
 

- Potenciar l’aprenentatge de l’anglès a través del web. 
 

Mobilitat d’estudiants Jules Verne 
 
Finalment, el Govern ha aprovat un acord de col·laboració entre el 
Departament d'Educació i l’Académie d’Orléans-Tours per a desenvolupar el 
programa de mobilitat Jules Verne.  
 
Aquest programa, promogut per la presidència francesa de la Unió Europea, 
permet al professorat de primer i segon grau de francès desenvolupar tasques 
educatives en una escola estrangera durant un any. D’aquesta manera, es 
facilita la col·laboració entre centres europeus i l’internacionalització del 
sistema educatiu. 
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El Govern dóna accés a les dades públiques de 
l’Administració a través d’un portal web 
 

• El web Dades Obertes Gencat permet descarregar la informació 
pública de l’Administració per a la seva consulta o per a la 
creació de serveis, com ara aplicacions per als telèfons mòbils 

 
• Aquest portal respon al compromís del Govern d’avançar cap a 

la governança oberta i la transparència de l’Administració 
 
El Govern ha posat en marxa avui el portal Dades Obertes Gencat 
(http://dadesobertes.gencat.cat), des del qual es pot accedir a diverses 
informacions públiques de la Generalitat. Aquest nou portal forma part del 
projecte d’obertura de dades públiques de la Generalitat (Open Data), que 
respon al compromís del Govern d’avançar cap a la governança oberta i la 
transparència de l’administració.  
 
 

 
 
 
El web permet la descàrrega de dades en format reutilitzable per a la seva 
consulta o per a la creació de serveis, com ara aplicacions per als telèfons 
mòbils, tant d’iniciativa pública com privada. Així, les dades s’ofereixen amb 
llicències de propietat oberta, que en permeten la redistribució, reutilització i 
aprofitament amb finalitats comercials. 
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Alguns exemples dels serveis que es poden crear amb aquestes dades van 
des dels avisos de les incidències del transport a les alertes de contaminació 
atmosfèrica que fan determinades associacions de malalts respiratoris. També 
es poden utilitzar per dissenyar mapes i gràfics interactius i en nombrosos 
serveis de cerca, com ara el cercador d’equipaments de la Generalitat, que 
permet localitzar escoles, hospitals o centres esportius.  
 

Dades disponibles 
El Govern ja fa temps que treballa per garantir la reutilització de la informació 
pública i l’obertura de dades. En són exemples l’emissió de nombrosos RSS 
d’informació i serveis, que ja són utilitzats per altres serveis digitals públics i 
privats; la possibilitat de descàrrega de bases de dades, com les del Termcat, 
o l’alliberament d’aplicacions sobre les dades, com les que ofereix l’Institut 
d’Estadística de Catalunya.  
 
Amb el portal dadesobertes.gencat.cat es fa un pas més agrupant i ampliant 
totes les iniciatives de dades obertes de la Generalitat en un únic catàleg. 
 

En una primera fase del projecte es facilita l’accés a les dades següents:  

 

• Tràmits i procediments administratius: ajuts, subvencions, permisos i 
llicències, concursos i licitacions... per a la ciutadania i les empreses. 

• Dades estadístiques: indicadors econòmics de Catalunya i 
estadístiques bàsiques dels 947 municipis i 41 comarques de 
Catalunya. 

• Dades geogràfiques i cartogràfiques: museus, escoles, hospitals, 
instal·lacions esportives: més de 26.000 equipaments d'interès ciutadà); 
bases topogràfiques, mapes i ortofotografies, així com serveis de 
posicionament geodèsic: Caster NTRIP, CATNET WEB, GEOFONS... 

• Dades visuals: arxius multimèdia (imatges i vídeos) que il·lustren la 
diversitat paisatgística i cultural de Catalunya. 

• Dades lingüístiques: repertoris terminològics d'interès general, 
procedents de treballs de recerca terminològica duts a terme pel 
TERMCAT. 

• Dades meteorològiques: prediccions de Catalunya i dels Països 
Catalans, comarcals, marítimes i per al Pirineu. 

• Dades d’actualitat: RSS de titulars de notícies i altres continguts 
d'actualització freqüent. 

• Trànsit i mobilitat: Incidències en el servei de Rodalia. 
 
Properament, en una segona fase, es podran descarregar les adreces i 
telèfons de la Generalitat; la informació sobre l’estat del servei de metro, 
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autobusos, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat; el mapa amb la ubicació de 
les estacions que mesuren les emissions electromagnètiques de les antenes 
de telefonia mòbil; la cobertura de serveis TIC com la TDT, la banda ampla o 
la telefonia mòbil, entre altres.  
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El Govern impulsa un acord amb les Illes Balears per 
realitzar-hi una prova pilot de l’ACTIC 
 

• L’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació avalua coneixements, habilitats i actituds en 
aquest àmbit 

 
• S’estableix que la Generalitat proporcionarà els recursos de què 

disposa per gestionar l’ACTIC i el Govern balear proporcionarà la 
infraestructura local necessària per fer les proves d’avaluació 

 
El Govern ha acordat avui la signatura d’un conveni de col·laboració amb el 
Govern de les Illes Balears per desplegar l’Acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) en una prova pilot a les 
Illes Balears. 
 
Aquest acord estableix que la Generalitat proporcionarà els recursos de què 
disposa per gestionar l’ACTIC, com els servidors, l’aplicació informàtica o el 
personal de suport. El Govern de les Illes Balears proporcionarà la 
infraestructura local necessària per fer les proves d’avaluació, com ara els 
espais físics i el maquinari. El conveni també crea una comissió de seguiment, 
que s’encarregarà de planificar les proves i optimitzar la col·laboració entre els 
tècnics de les dues administracions. 
 
Les proves ACTIC, impulsades pel Departament de Governació i 
Administracions Públiques, avaluen les competències digitals de les persones 
que ho desitgen per poder demostrar les seves capacitats en aquest àmbit. 
Per competència digital s’entén la combinació de coneixements, habilitats i 
actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les 
persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats 
amb eficàcia i eficiència. 
 
L’avaluació es realitza a través d’unes proves que consisteixen a respondre en 
un temps determinat diverses preguntes per tal d’avaluar les competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern destina més de 12 milions d’euros a la millora de diverses 
infraestructures de salut  
 
El Govern ha acordat avui autoritzar el Servei Català de la Salut l’adquisició de 
cinc locals o edificis a les localitats de Vic, Rubí, Viladecans, Begues i 
Vilanova i la Geltrú, segons els compromisos adquirits amb anterioritat amb 
els titulars dels immobles afectats, amb la finalitat d’assegurar la qualitat i la 
modernització dels serveis sanitaris en les poblacions citades. L’import total 
autoritzat per la compra d’aquests immobles és de 12.089.079,98 euros. 
 
Subvenció al Centre Calassanç de Formació Professional  
 
El Govern ha autoritzat concedir una subvenció de 600.000 euros al Centre 
Calassanç de Formació Professional a través de l’Institut Català de les 
Indústries Culturals. Aquest centre desenvolupa, entre altres, les activitats 
docents de l’Escola Superior de Cinema Audiovisual de Catalunya (ESCAC). 
 
Aquests diners es destinaran a la reducció de l’import de la matrícula de 
Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals –per a 325 alumnes-, la realització 
del programa Base New Talent –un programa per adquirir els 10 projectes 
cinematogràfics amb més potencial sorgits de l’ESCAC -i l’organització del 
Festival Four Corners, un taller de llargmetratges que té com a objectiu ajudar 
els nous realitzadors, guionistes i productors a treballar en elsseus primers 
projectes.  
 
 
El Govern subvenciona la rehabilitació de la Fàbrica de les Arts de 
Granollers 
 
El Govern destinarà 909.723 euros a l’ajuntament de Granollers –per al 
període 2010-2019 per al finançament de les obres de rehabilitació de la nau 
E3 de Roca Umbert de la Fàbrica de les Arts. La nau es destinarà a un espai 
de circ on es puguin fer assajos, recerca i creació d’espectacles. La Fàbrica 
de les Arts és un equipament cultural multifuncional que acull biblioteca, espai 
d’assaig musical, sala de concerts, espai de creació i producció d’arts 
escèniques i espai de creació i exhibició d’arts visuals, entre d’altres. 
 
El Govern aprova la reparació d’un col·lector del sistema de sanejament 
d’Abrera  
 
El Govern ha aprovat una actuació destinada a reparar un col·lector d’aigües 
residuals del sistema de sanejament d’Abrera, a l’alçada de la riera de la 
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Magarola, que va patir danys arran de les intenses pluges registrades del 10 
al 12 d’octubre.  
 
Aquesta canonada recull les aigües residuals dels municipis del Bruc, Collbató 
i Esparreguera i les condueix a la depuradora d’Abrera per al seu tractament. 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha tramitat per via d’emergència l’adjudicació 
d’aquestes obres, que tindran un cost superior als 533.500 euros. 
 
 
El Govern canvia les bases del premi Ramon Margalef d’Ecologia 
 
El Govern ha aprovat avui canviar les bases del Premi Ramon Margalef 
d’Ecologia. Aquest guardó té per objecte el reconeixement d’aquelles 
persones d’arreu del món que s’hagin distingit de manera excepcional en el 
conreu de la ciència ecològica. 
 
Fins ara la dotació econòmica del premi, de periodicitat anual, era de 100.000 
euros, però a partir d’ara la quantitat variarà segons la situació i el context.  
 
Un altre dels canvis de les bases del concurs és l’ampliació de la presentació 
de candidatures a títol personal per part de persones de reconegut prestigi en 
l’àmbit de l’ecologia. Fins ara només podien presentar candidatures 
institucions universitàries, escoles superiors, centres de recerca, acadèmies 
científiques o amb branques científiques, persones ja guardones amb el premi 
o membres del jurat. 
 
 
Derogació del càrrec de comissionat per al disseny de l’estructura i el 
funcionament del Consell de la Cultura i de les Arts  
 
Aquest càrrec tenia la responsabilitat de dissenyar el Consell de la Cultura i de 
les Arts. És una entitat de dret públic que té per objecte assessorar el Govern 
en el conjunt de la política cultural i organitzar la política de suport i de 
promoció de la creació artística. 
 
Com que s’ha acomplert la finalitat per a la qual va ser creat el comissionat 
per al disseny de l'estructura i el funcionament del Consell de la Cultura i de 
les Arts, es considera procedent suprimir-lo.  
 
Aprovació d’oferta parcial d’ocupació pública 
El Govern ha aprovat 31 places d’oferta parcial d’ocupació pública. Són 20 
places de l’escala tècnica tributària del cos superior d’inspecció tècnica i 
tributària de la Generalitat. S’ocuparan per oposició oberta a tots els 
ciutadans. Fins ara hi havia personal interí desenvolupant aquestes tasques.  
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És el mateix cas de les 4 places per al cos de titulació superior de geofísica i 
de 7 per al cos de titulació superior de planificació lingüística, aprovades avui 
per l’executiu català.  
 
En cap cas suposa la creació d’una nova plaça ni un augment pressupostari.   
 
 
El Govern destinarà 131,5 milions a la construcció de tres residències 
 
El Govern ha aprovat avui una partida de 131,5 milions d’euros per a la 
construcció de tres residències: 
 
Centre Import 
Residència i Centre de Dia Sabadell Parc Central 30.783.477 
Residència i Centre de Dia Sant Andreu Casernes 65.119.800 
Residència i Centre de Dia Les Corts (c. Benavent) 35.638.561 
 
Aquesta inversió garanteix la construcció i el manteniment d’aquests centres 
per als propers 25 anys. 
 
 
Cessament 
 
El Govern ha formalitzat el cessament del secretari general de Presidència, 
Isaías Táboas. El president ha signat la resolució d’encàrrec temporal de les 
seves funcions a la secretària del Govern, Laia Bonet.  
 

 
 
 

 
  
 
 
 


