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El Govern aprova els estatuts de l’Agència d’Avaluació 
i Prospectiva de l’Educació 
 

• Amb l’aprovació d’aquesta norma es completen tres decrets que 
conformen l’eix central de la Llei d’educació de Catalunya: 
autonomia de centre, apoderament de les direccions i enfortiment 
de l’avaluació 

 

• L’Agència substitueix el Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu i pretén contribuir a l’excel·lència i equitat del sistema 
educatiu i l’èxit educatiu i acadèmic de l’alumnat de Catalunya 

 

• El President/a, els membres del Consell Rector i els membres del 
Comitè científic seran nomenats per cinc anys, per tal de no 
coincidir amb els períodes legislatius 

 
El Govern ha aprovat avui el decret dels estatuts de l’Agència d’Avaluació i 
Prospectiva de l’Educació, que substitueix al Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu de Catalunya. Amb l’aprovació d’aquesta norma, es 
completen els tres decrets que conformen l’eix central de la Llei d’educació de 
Catalunya: autonomia de centre, apoderament de les direccions i enfortiment 
de l’avaluació.  
 

Més funcions respecte del Consell Superior d’Avaluació 
L’Agència té com a objectiu contribuir a l’excel·lència i equitat del sistema 
educatiu i l’èxit educatiu i acadèmic de l’alumnat de Catalunya. Per avançar en 
aquesta línia, incorpora la prospectiva i la recerca a les atribucions que fins 
ara tenia el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. És a dir, 
analitzarà els escenaris de futur del país de manera que es compti amb més 
dades per prendre les decisions a llarg termini. També durà a terme projectes 
d’investigació en l’àmbit de l’educació 
 

L’Agència no només informarà sobre els resultats dels processos avaluadors 
que dugui a terme, també presentarà propostes per millorar la qualitat del 
sistema educatiu, i facilitarà al Govern, al Parlament i a la comunitat científica 
les dades i resultats de els avaluacions. Igualment, tindrà com a funció 
destacada l’elaboració d’informes i propostes sobres els currículums educatius 
que els alumnes estudien en cada etapa.  
 
Per treballar en aquesta línia de millora sostinguda dels resultats educatius, 
l’Agència compta amb una autonomia financera i orgànica respecte el 
Departament d’Educació que no tenia el Consell Superior d’Avaluació. 
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Autonomia financera 
En aquest sentit, la Llei d’educació de Catalunya garanteix que el pressupost 
que s’hi destini serà suficient per finançar l’estructura bàsica de l’Agència i 
que, a més, el Departament d’Educació haurà de dotar-la dels recursos 
necessaris per dur a terme els processos d’avaluació i els projectes de 
prospectiva i de recerca que li encarregui.  
 
Periòdicament, l’Agència ha de negociar i subscriure amb el Departament un 
contracte programa on quedin establert els projectes que haurà de realitzar i el 
finançament que s’hi destina per a aquell període concret. Les dues parts 
hauran de subscriure aquests contractes programa successivament, però els 
estatuts donen marge perquè siguin les parts les que decideixin el període per 
al qual es subscriu l’acord.  
 
A banda, l’Agència podrà obtenir recursos per altres mitjans com poden ser 
els rendiments dels béns i dels drets propis o que tinguin adscrits, els 
ingressos derivats de l’exercici de la seva activitat o les subvencions, ajuts o 
aportacions voluntàries que rebin.  
 
L’autonomia financera de l’Agència ve acompanyada pel control de la gestió 
econòmicofinancera que farà la Intervenció General de la Generalitat cada any 
mitjançant auditoria. 
 

Autonomia orgànica 
L’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació es diferencia del Consell 
Superior de l’Avaluació de Catalunya també per la seva autonomia orgànica i 
funcional. El Govern de la Generalitat en nomena el president per un període 
de cinc anys renovable una sola vegada, per tal de no coincidir amb els 
períodes legislatius. 
 

Juntament amb el President o Presidenta, l’Agència compta amb un Director o 
Directora i amb un Consell Rector format per representants del Departament 
d’Educació,  dels municipis i del Consell Català de la Formació Professional, a 
banda de quatre professionals de reconegut prestigi en el món de l’educació, 
l’avaluació i la prospectiva. Els membres d’aquest consell es nomenen per 
cinc anys també.  
 
Finalment, l’organigrama es completa amb un comitè científic que assessora a 
la direcció de l’Agència sobre els projectes que desenvolupa. Estarà integrat 
per un grup d’entre cinc i deu membres, escollits entre persones de reconegut 
prestigi tant del país com de l’àmbit internacional. Com en els anteriors casos, 
seran nomenats per cinc anys.  
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El Govern destina més de 23 milions d’euros al 
finançament dels llibres de text i material informàtic i 
al programa de reutilització de llibres 
 

• El Govern ha aprovat avui una partida d’11,6 milions d’euros per 
minimitzar el cost de les famílies en la compra de llibres de text i 
material informàtic 

 

• El Govern també ha aprovat uns altres 11,6 milions per a l’extensió 
del programa de reutilització de llibres de text.  

 

• Gairebé mig milió d’alumnes es beneficien d’algun dels dos tipus 
d’ajuts 

 
El Govern ha aprovat avui destinar 11.663.049 euros als ajuts per al 
finançament de llibres de text i material didàctic i informàtic. Amb aquests 
ajuts, ja són 23.326.098 euros els que el Govern destina aquest curs per 
ajudar les famílies a finançar la compra de llibres de text en els ensenyaments 
obligatoris. 
 

La partida aprovada avui es concreta amb un conveni entre el Departament 
d'Educació i el Ministeri d’Educació que se subscriu anualment, a través del 
qual el ministeri atorga un pressupost per a les beques, pressupost que 
gestiona el Departament d'Educació. El passat curs escolar 2009-2010 es van 
beneficiar d’aquests ajuts 117.732 alumnes. 
 

Els ajuts se sumen a la inversió que destina el Departament d'Educació per 
als centres participants en el programa de reutilització de llibres de text. Per al 
curs 2010-2011 el programa de reutilització de llibres té un pressupost de 
11.663.049, el mateix import que els ajuts per al finançament de llibres de text.  
 

El passat curs 2009-2010 el programa de reutilització va beneficiar 323.534 
alumnes de centres educatius públics o sostinguts amb fons públics. 
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El Govern renova el conveni per gestionar les beques 
d’estudis postobligatoris i els ajuts a l’alumnat 
d’educació especial 
 

• Es donaran ajuts pels desplaçaments o per la residència en el cas 
d’ensenyaments postobligatoris, i llibres, material i ensenyament 
en el cas d’alumnat d’educació especial 

 

• El passat curs es van destinar 40.185.603 euros als dos tipus 
d’ajuts i se’n van beneficiar 34.421 alumnes 

 
El Govern ha aprovat renovar el conveni entre el Ministeri d’Educació i el 
Departament d'Educació per a la gestió de dos tipus d’ajuts: els ajuts per a 
alumnes amb necessitat específica de suport educatiu i les beques per a 
alumnes d’ensenyaments postobligatoris que cursin estudis en la seva pròpia 
comunitat autònoma, incloent els màsters oficials.  
 

Les beques per a ensenyaments postobligatoris inclouen els conceptes de 
compensació de manca d’ingressos laborals per dedicació a l’estudi, 
desplaçaments, residència, material escolar i escolarització 
 

Els ajuts a l’alumnat d’educació especial estan adreçats a alumnes amb 
necessitats educatives específiques associades a discapacitat o trastorn greu 
de conducta, i s’atorguen per als conceptes d’ensenyament, transport, 
menjador, residència, llibres i material i reeducació pedagògica o de 
llenguatge 
 

També es preveuen ajuts per a programes educatius en el cas d’alumnat amb 
altes capacitats.  
 

El passat curs 2009-2010 es van destinar 40.185.603 euros a aquests ajuts 
(25.547.421 euros per a ensenyaments postobligatoris i 14.638.182 euros per 
a estudiants d’educació especial) 
 

Pel que fa als nombre de beneficiaris, durant el mateix curs escolar van rebre 
aquests ajuts 34.421 alumnes (21.239 alumnes de postobligatoris i 13.182 
amb necessitats educatives específiques). 
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El Govern destina 3,2 milions d’euros més a la 
digitalització de les aules  
 

• Aquesta nova inversió és fruit d’un romanent en la distribució 
entre les comunitats autònomes que participen en el programa 
Escuela 2.0 i que permet fer-ne una nova distribució 

 

• Amb aquesta inversió el Ministeri d’Educació i el Departament 
d'Educació destinen més de 34 milions d’euros al projecte 
EduCAT 1x1 

 
El Govern ha aprovat avui destinar 3,2 milions d’euros més al programa 
EduCAT 1x1, un pressupost aportat a parts iguals entre el Ministeri d’Educació 
i el Departament d'Educació. Aquesta inversió prové del romanent del crèdit 
que el govern central reparteix entre les comunitats autònomes participants en 
el programa Escuela 2.0.  
 

El projecte Escuela 2.0 és un pla d’integració de les noves tecnologies en els 
centres educatius, i que suposa un seguit de mesures paral·leles com ara la 
digitalització de les aules, l’ús de l’ordinador portàtil per cada alumne i la 
formació del professorat. A Catalunya, la implantació de les noves tecnologies 
s’ha fet a través del programa EduCAT 1x1, al qual ja s’han adherit 616 
centres i 98.813 alumes d’educació secundària. 
 

L’aportació que ha aprovat avui el govern se suma a la subscripció del conveni 
anual entre administració central i Generalitat per aquest programa. En total, 
es destinen 34.252.312 euros al desplegament del programa EduCAT 1x1.  
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El Govern crearà 718 noves places de llars d’infants  
 

• Les noves places estan en el marc del pla Educa3 del govern 
central i fruit d’un romanent de crèdit que permet una nova 
distribució entre les comunitats autònomes que hi participen  

 
• El pressupost per a la creació d’aquestes places és de 7 milions. 

Enguany s’han aprovat prop de 42 milions  per a la creació de 
places de 0-3 anys. 

 
El Govern ha aprovat avui la subscripció d’una addenda del conveni entre el 
Ministeri d’Educació i el Departament d'Educació per a la creació de 718 
places de llar d’infants en diferents poblacions catalanes. L’addenda suposarà 
una inversió de 7 milions d’euros, dels quals la meitat els aportarà el ministeri i 
l’altra meitat el Departament. Aquest pressupost és fruit d’un romanent de 
crèdit que permet fer una nova distribució entre les comunitats autònomes que 
participen en el Pla Educa3. 
 

El Pla Educa3 és un projecte entre el govern central i les comunitats 
autònomes que permet destinar a cada comunitat un pressupost per a la 
creació de places de 0-3 anys. En total, aquest any s’hauran destinat 
41.840.288 euros per a la creació de places de llars d’infants.  
 

La distribució per municipis de les 718 noves places de llar d’infants és la 
següent: 

Municipi Nombre de places  
Bellpuig 94 
Calafell 74 
El Soleràs 26 
Gualba 26 
Isona i Conca Dellà 41 
La Pobla de Mafumet 82 
La Portella 30 
L’Armentera 41 
Masquefa 31 
Rosselló 82 
Rubí 39 
Sant Feliu de Pallerols 81 
Torà 41 
Vilanova d’Escornalbou 30 
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El Govern aprova el finançament de la segona fase de 
l’ampliació de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa 
 

• L’import total és de 60 milions d’euros, distribuïts en els exercicis 
2011 a 2026 

 

El Govern ha atorgat una subvenció a ALTHAIA, Xarxa Assistencial de 
Manresa, Fundació Privada, per finançar les obres i l’equipament de la 
segona fase de l’ampliació de l’Hospital Sant Joan de Deu de Manresa.  
 

L’import autoritzat és de 60 milions d’euros, distribuïts en el període 2011-
2026, i ha de permetre retornar la inversió derivada de l’execució de 
l’ampliació de l’hospital. 
 

Aquest any 2010 ha finalitzat la 1a fase de l’ampliació de l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Manresa. El nou edifici construït gairebé duplica els espais 
destinats a consultes externes, urgències i diagnòstic per a la imatge. 
 

La 2a fase de l’ampliació consistirà en la construcció de dos nous cossos al 
nou edifici, on es concentraran els serveis assistencials i la docència, el que 
també permetrà desenvolupar els treballs de condicionament de l’antic 
hospital, amb una gran transformació que permetrà acollir serveis de suport 
ara dispersos en diferents edificis (rehabilitació, diàlisi, administració), 
ampliar la farmàcia i dotar-lo d’una nova cuina.  
 

El pressupost global de l’ampliació és de 147 milions d’euros, dels quals la 
Generalitat n’aporta 21,5 milions d’euros a la 1a fase de l’ampliació (2007-
2010), i 60 milions a la 2 fase, a desenvolupar els anys 2010-2014. 
 

El nou hospital resultant tindrà una superfície total de 60.000 m2, que 
triplicarà els 20.000m2 de l’antic hospital. 
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El Govern construirà quatre centres de salut a 
Badalona, Gualba, Masquefa i Sant Pere de Ribes 
 

• També remodelarà i ampliarà els CAP de Castellar del Vallès i 
Sant Feliu de Llobregat, i el consultori local de Porqueres 

 

• El pressupost total de les obres és superior a 22,1 milions 
d’euros 

 

El Govern ha aprovat avui la construcció, ampliació i millora de diversos 
centres de Salut i Centres d’Atenció Primària (CAP), a traves de convenis de 
col·laboració amb els Ajuntaments dels municipis on se situen aquests 
equipaments.  
 

Concretament ha aprovat la construcció dels centres de Salut Parc del Gran 
Sol a Badalona (Barcelonès), Gualba (Vallès Oriental), Masquefa (Anoia) i del 
Nucli Ribes a Sant Pere de Ribes (Garraf). D’altra banda també remodelarà i 
ampliarà el CAP el Pla de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), el CAP 
Castellar del Vallès (Vallès Occidental) i el consultori local de Porqueres (Pla 
de l’Estany). 
 

El pressupost total previst per aquestes actuacions és de 22.124.896,47 
euros, que en detall corresponen a: 
 

Centre Import 

Construcció del centre de Salut “Parc del Gran Sol” de 
Badalona 

8.452.486,87 

Construcció del centre de Salut de Gualba 1.220.880,62 

Construcció del centre de Salut de Masquefa 2.126.974,17 

Ampliació del consultori local de Salut de Porqueres 776.000,85 

Construcció del centre de Salut Nucli Ribes de St. Pere de 
Ribes 

4.770.696,04 

Ampliació del CAP El Pla de Sant Feliu de Llobregat 3.845.636,63 

Ampliació del CAP Castellar de Vallès 932.221,29 

Total 22.124.896,47 
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El Govern i la Fundació Carreras crearan un institut de 
lluita contra la leucèmia 
 

• L’Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras, estarà 
gestionat per una fundació de nova creació amb presència de la 
Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada Internacional Josep 
Carreras 
 

• L’objectiu és fer d’aquest Institut un centre de referència mundial 
en la recerca biomèdica en l’àmbit de les hemopaties malignes i, 
en especial, de la leucèmia 
 

• L’Institut estarà ubicat en el campus de l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol, a Badalona 

 
El Govern ha acordat avui la posada en marxa del nou Institut de Recerca 
Contra la Leucèmia Josep Carreras, amb l’objectiu d’impulsar la recerca 
biomèdica i el desenvolupament de la medicina preventiva i personalitzada de 
les hemopaties malignes i, en especial, de la leucèmia. 
 
El centre neix d’una iniciativa conjunta entre la Generalitat i la Fundació 
Internacional Josep Carreras, entitat fundada el 14 d’abril de 1988 pel tenor 
Josep Carreras, per tal lluitar contra la leucèmia. 
 
L’objectiu del Govern i de la Fundació Josep Carreras és que aquest institut 
sigui un centre de referència mundial en la recerca biomèdica, en l’àmbit de 
les hemopaties malignes i, en especial, de la leucèmia. 
 
Amb aquest nou institut es pretén avançar un pas més cap a una recerca 
biomèdica de qualitat, en el marc dels objectius de salut del Govern, entre els 
quals destaca la lluita contra el càncer i les hemopaties malignes, que estan 
entre els grans grups de malalties causants de morbiditat i mortalitat. 
 

El nou institut s’ubicarà en un edifici de nova construcció al campus de 
l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, a Badalona. Aquesta situació, al 
costat de l’Institut d’Investigació Sanitària Germans Trias i Pujol i d’altres 
centres de recerca, facilitarà la investigació i potenciarà el traspàs del nou 
coneixement obtingut cap a millores en la pràctica clínica, bé sigui en la 
prevenció, el diagnòstic o el tractament de les hemopaties malignes. 
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El Govern aprova l’acord que permetrà donar sang de 
cordó umbilical a Andorra 

• Així, el Principat d’Andorra s'incorpora al Programa Concòrdia de 
donació de sang de cordó umbilical 

• Aquest programa compta amb 56 maternitats adherides, 
procedents de sis comunitats autònomes  i ara també del Principat 
d’Andorra 

El Consell de Govern d’avui ha aprovat l’acord que permetrà donar sang de 
cordó umbilical a Andorra. El Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya i el Ministeri de Salut, Benestar, Família i Habitatge del govern 
andorrà, han signat un conveni per tal de fer-ho possible. D’aquesta manera, 
el Principat d’Andorra s'incorpora al Programa Concòrdia, un pla cooperatiu 
interterritorial per a la donació de sang de cordó umbilical.  

A dia d’avui, aquest programa compta amb 56 maternitats adherides, 
procedents de sis comunitats autònomes (Balears, Aragó, Navarra, 
Extremadura i Cantàbria) i ara també del Principat d’Andorra. Aquestes 
maternitats treballen conjuntament amb procediments operatius, metodologia i 
criteris únics, d’acord amb els estàndards de qualitat internacionals FACT/ 
NETCORD, i segons el Comité Conjunto de Acreditación. 

Els objectius principals són desenvolupar un programa que permeti obtenir 
unitats de sang de cordó umbilical al Principat d’Andorra, a través de 
donacions altruistes, i sensibilitzar la societat andorrana. Per tal de tirar 
endavant aquest acord, s’aportarà la formació necessària als professionals 
sanitaris –com ara ginecòlegs i llevadores-, i es dotarà dels recursos tècnics i 
materials necessaris per obtenir les donacions. 

Totes les dones que vulguin adherir-se a aquest programa hauran d’acudir a 
l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, la maternitat on es durà a terme la 
recollida de sang de cordó a Andorra. Les unitats de sang de cordó umbilical 
s’enviaran al Banc de Sang i Teixits.  

Aquest banc, que gestiona el programa de cordó, compta amb 13.000 unitats 
emmagatzemades a la seva seu central a Barcelona i aquest 2010 ha fet 225 
trasplantaments. L’any 2009, Concòrdia es va consolidar com el banc de 
cordó amb més trasplantaments a Europa.  
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El Govern aprova el decret que regula les garanties 
sanitàries de les ortopèdies i els establiments de 
pròtesis auditives 
 
El Govern ha aprovat avui les condicions tecnicosanitàries mínimes i els 
requisits de funcionament que han de complir les ortopèdies i els establiments 
de pròtesis auditives per obtenir l’autorització sanitària de funcionament. 
 
Entre altres mesures, el decret estableix que el director de l’establiment ha de 
tenir una titulació específica i que durant l’horari d’obertura al públic ha de 
comptar sempre  amb un tècnic ortopedista. A més, tant les ortopèdies com 
els establiments d’àudioprotesis han de ser accessibles per a les persones 
amb discapacitat. En el cas de les ortopèdies, els locals han de tenir un accés 
directe a la via pública. 
 
El decret també estableix les condicions tecnicosanitàries de les instal·lacions, 
així com l’equipament necessari i documentació que han de disposar. En 
ambdós casos, els establiments han de disposar de fulls de reclamació.  

La normativa afecta uns 700 establiments d’audiopròtesis i 750 ortopèdies, 
que disposaran de tres mesos per adaptar-se al nou decret. Aquest període 
s’amplia a un any en el cas dels requisits sobre l’accessibilitat dels espais. 

.  



 

 

Acords de Govern . 23.11.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

13

El Govern aprova la planificació hidrològica que 
millora la qualitat de l’aigua i en garanteix la demanda 
fins el 2027  

 

• El Pla de gestió del districte de Conca fluvial de Catalunya i el seu 
programa de mesures permetran incrementar la disponibilitat 
d’aigua en 389 hectòmetres cúbics més a partir de 2015 i garantir 
el bon estat  en el 56% de l’aigua 

 

• Aquesta és l’última fita de la planificació hidràulica per garantir la 
gestió sostenible de l’aigua i dóna compliment als objectius fixats 
pel Govern en matèria d’aigua  durant aquesta legislatura 

 

• Les actuacions previstes en la planificació, i ja executades per un 
import de 1.882 milions d’euros, han permès incrementar la 
disponibilitat d’aigua  en 122 hectòmetres cúbics en els darrers 
dos anys 

 
El Govern ha aprovat avui el Pla de gestió del districte de Conca fluvial de 
Catalunya i el seu programa de mesures, la nova planificació hidrològica del 
nostre país per als propers sis anys (2010-2015). Aquest document, ratificat 
durant el mes de setembre pel consell d’administració de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, preveu una sèrie de mesures i actuacions que garantiran totes les 
demandes fins el 2027 i que ens permetran disposar de 389 hectòmetres 
cúbics de nou recurs a partir del 2015.  
 
Es tracta de la fita més important en matèria de polítiques d’aigua no només 
d’aquesta legislatura, sinó des de l’any 1998 en què el Govern de l’Estat va 
aprovar la planificació fins ara vigent. La nova planificació dóna compliment 
als requeriments de la Directiva marc de l’aigua i als objectius estratègics en 
aquest àmbit fixats pel propi Govern per tal de garantir la gestió sostenible de 
l’aigua a Catalunya. A més, dota per primera vegada a Catalunya, d’un pla 
hidrològic propi, centrat en les necessitats del territori i amb els seus recursos 
existents.  
 
Els objectius marcats en aquest pla ja estan donant els seus fruits perquè 
moltes de les actuacions que s’hi preveuen estan en servei o en diferents 
fases d’execució. Això ha fet possible incrementar la disponibilitat d’aigua en 
més de 122 hectòmetres cúbics durant els dos darrers anys (com es pot veure 
en el següent gràfic), i alhora, consolidar uns nivells d’estalvi sostinguts any 
rere any. 
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* Dades que comptabilitzen l’àmbit de les conques internes 

 
Bon estat del medi 
 
El Pla de gestió del districte de Conca fluvial de Catalunya i el seu programa 
de mesures també preveuen garantir el bon estat ecològic en el 56% de les 
masses d’aigua en l’horitzó del 2015.  
 
Actualment, en el conjunt de Catalunya, s’assoleixen els objectius de bon 
estat en el 50% de les masses d’aigua (rius, estanys, zones humides, estuaris, 
badies, embassaments, aigües costaneres i aigües subterrànies). Les dades 
s’han obtingut a partir d’una xarxa amb més de 3.000 punts de control a tot 
Catalunya. 
 
Es constata, doncs, una millora de l’estat del medi en els darrers anys i es 
preveu assolir el bon estat ecològic i químic en dues terceres parts de les 
masses d’aigua d’aquí a cinc anys.  
 
 
Gran esforç inversor 
 
El programa de mesures preveu una inversió per al període 2006-2015 de 
8.728 milions d’euros per al conjunt de Catalunya. D’aquesta quantitat ja s’han 
executat 1.882 milions en el període comprès entre 2006 i 2009. 
 
La inversió total prevista es desglossa de la manera següent:  
 

• 3.902 milions d’euros en gestió de la demanda 
• 2.510 milions d’euros en la millora de la qualitat 
• 1.401 milions d’euros en modernització de regadius 
• 916 milions d’euros en la qualitat hidromorfològica i biològica 

 
Pel que fa al finançament de les inversions pendents, el Pla planteja que es 
facin a través de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’acord amb el 
Pla Catalunya i dels instruments financers que s’acordin en el nou contracte 
programa entre l’ACA i el Govern de la Generalitat per als anys 2011 i 

Anys 2003-2008
Recurs Quantitat
Embassaments 695
Dessalinització 10
Aqüífers 78
Total (en hm3) 783

Any 2010
Recurs Quantitat
Embassaments 695
Dessalinització 80
Aqüífers 78
Pous i captacions desús 37
Millores tractament 15
Total (en hm3) 905
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següents. 
 
Alt nivell de participació i propostes 
El procés de planificació de l’aigua a Catalunya, iniciat fa deu anys a partir de 
les noves normatives comunitàries i d’acord amb els criteris i calendaris de la 
Directiva marc de l’aigua, ha culminat amb l’elaboració d’aquest Pla. Cal 
remarcar la celebració, des de la tardor de 2006 fins al juny de 2010, d’un total 
de quinze processos de participació, que han servit per informar de les 
mesures previstes i alhora recollir les necessitats del territori. Procés que ha 
coincidit també amb el dels Debats de l’Aigua, amb participació dels grups 
parlamentaris. 
 
També cal destacar el tràmit d’informació pública dels dos grans instruments 
de planificació, que s’ha desenvolupat durant vuit mesos (novembre de 2009 
al juliol de 2010) per tal de facilitar al màxim el coneixement aprofundit dels 
instruments de planificació i la possibilitat de fer-hi al·legacions i aportacions 
per part de tots els agents i sectors interessats o implicats en la matèria.  
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El Govern aprova el Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà  
 

• El Pla especial preserva els valors naturals, regulant les 
condicions d’execució de projectes o iniciatives que puguin 
incidir-hi 

 

• A més, posa en relleu la conservació d’aquells elements naturals 
més excepcionals de la zona, com són l’avifauna, la flora, els 
ambients dunars i d’aiguamoll 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà. La finalitat del Pla 
especial és donar continuïtat i millorar la conservació i la gestió d’aquest espai 
natural emblemàtic. En concret, el Pla especial posa en relleu la conservació 
d’aquells elements naturals més excepcionals de la zona, com són, entre 
d’altres, l’avifauna, la flora, els ambients dunars i d’aiguamoll, que són poc 
representats a la resta del territori i que identifiquen el reconegut Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 

El Pla especial 

El Pla especial de protecció d’un espai natural és l’instrument tècnic i jurídic a 
través del qual s’estableixen els objectius de recuperació i conservació de 
l’espai natural, es defineixen les característiques de l’espai natural, s’ordena 
territorialment i s’estableix la regulació i el programa d’actuacions a l’espai. Els 
plans especials s’elaboren i es tramiten d’acord amb la legislació d’espais 
naturals. 
 

El Pla especial és l’instrument d’ordenació que permet treballar coherentment i 
de manera integrada tot el que envolta aquest espai natural protegit. Així, el 
Pla especial dels Aiguamolls de l’Alt Empordà regula les condicions d’execució 
dels projectes o les iniciatives que puguin incidir-hi a fi d’assegurar el respecte 
envers els valors naturals protegits. També posa èmfasi en l’ordenació d’usos 
en el sòl no urbanitzable, en la regulació de l’establiment de noves activitats, i 
en l’ordenació del lleure i l’ús públic en l’àmbit de l’espai.  
 

El Pla especial és de gran utilitat també perquè estableix un marc de referència 
més precís que permetrà una major cooperació en la gestió de l’espai protegit, 
tenint en compte les diferents atribucions competencials de les administracions que 
hi incideixen. En aquest sentit, el Programa d’actuació promou la coordinació entre 
els organismes de l’Administració, per tal d’impulsar mesures en relació amb la 
conservació dels sistemes naturals costaners. També és una oportunitat per a les 
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entitats de la zona i els particulars per participar en l’aplicació de les mesures del 
Pla, en concret el desenvolupament de les actuacions vinculades a la seva 
execució. Per això, el Programa d’actuació d’aquest Pla preveu possibles ajuts a 
iniciatives que poden ser promogudes indistintament per l’Administració local, els 
particulars o les entitats privades. 
 
 
Àmbit del Pla especial 
 
El Pla especial se centra en l’espai del PEIN anomenat Aiguamolls de l’Alt 
Empordà (amb una superfície de 4.964 hectàrees), que inclou al seu interior el 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. L’àmbit del Pla especial, però, és 
més ampli (7.262,6 hectàrees) atès que se suma a la superfície de l’espai 
protegit la corresponent a la zona perifèrica de protecció i connexió. Aquesta 
zona té un tractament normatiu específic, amb menys regulacions que la resta 
de zones del Pla, i té per objectiu principal assegurar la continuïtat territorial i 
les connexions biològiques i paisatgístiques entre les diferents unitats de 
l’espai protegit, tot mantenint el caràcter rural dels terrenys que inclou. Així 
mateix, permet mantenir la connexió entre els Aiguamolls de l’Alt Empordà i 
els espais protegits propers (Cap de Creus i el Montgrí-Illes Medes-Baix Ter), 
tenint en compte el risc que comporta l’alt grau de fragmentació del seu 
entorn. 
 
Àmbit territorial (terrestre) del Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà 
 

 
Terme municipal 
 

Superfíci
e 
dins 
l’àmbit 
del Pla 
(ha) 

% 
respecte  
de l’àmbit 
del Pla * 

Superfíci
e 
municipi 
(Km2) ***   

% 
respecte 
del 
municipi*
* 

Castelló 
d’Empúries 

        
3.104,7    43%            

42,30    73% 

L’Armentera            
152,5    2%               

5,60    27% 

L’Escala            
223,2    3%            

16,30    14% 

Palau-saverdera            
844,6    12%            

16,50    51% 

Pau            
726,7    10%            

10,70    68% 

Pedret i Marzà            
125,1    2%               

8,70    14% 

Peralada            
442,3    6%            

43,60    10% 
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Roses            
289,0    4%            

45,90    6% 

Sant Pere 
Pescador 

        
1.264,2    17%            

18,50    68% 

Torroella de 
Fluvià 

              
41,5    1%            

16,90    2% 

Ventalló               
48,8    1%            

25,10    2% 

TOTAL àmbit 
terrestre 

        
7.262,6    100%          

250,10    29% 

 
* % de la superfície del municipi inclosa a l’espai respecte el total de 
l’àmbit del Pla especial. 
** % de la superfície del municipi inclosa en l’àmbit del Pla respecte de 
la superfície total del municipi. 

*** Font: IDESCAT. 
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El Govern aprova el decret d’inspecció tècnica dels 
edificis a partir dels 45 anys d’antiguitat 
 

• L’objectiu és conèixer l’estat del parc d’habitatges de Catalunya, 
mantenir-lo en bones condicions i evitar situacions de risc 

 

• Un tècnic inspeccionarà l’estat dels elements constructius que 
conformen l’edifici i les instal·lacions per tal que les comunitats 
puguin establir un projecte de reparacions i, si cal, assolir les 
condicions d’aptitud necessàries 

 
El Govern ha aprovat avui el decret de les Inspeccions Tècniques dels Edificis, 
una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d’habitatges 
plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta 
antiguitat. L’objectiu és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels 
edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure 
que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Aquest 
salt respon a la voluntat del Govern de mantenir els habitatges en bones 
condicions i detectar mancances o lesions que puguin aparèixer en casos 
extrems. 
 

La realització de les inspeccions permetrà: 
 

• Evitar situacions de risc. 
• Identificar i quantificar les patologies existents indicant la necessitat 

d’actuació. 
• Proporcionar als usuaris informació que els hi permeti orientar i 

prioritzar les seves inversions. 
• Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels 

edificis. 
• Evitar la degradació del parc d’habitatges. 
• Donar informació a l’Administració sobre la situació real del parc a fi de 

poder orientar i valorar correctament les polítiques de rehabilitació. 
 

Per això, un tècnic competent (arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o 
enginyer d’edificació) inspeccionarà visualment l’estat dels elements 
constructius que conformen l’edifici i les instal·lacions per tal que les 
comunitats puguin establir un projecte de reparacions i, si cal, assolir les 
condicions d’aptitud necessàries. 
 

En qualsevol cas, les obres derivades dels informes d’inspecció podran 
sol·licitar els ajuts corresponents a les convocatòries de rehabilitació que 
anualment convoca el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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La inspecció tècnica 
Són els propietaris dels edificis els que tindran l’obligació de sotmetre’l a la 
inspecció tècnica. L’informe haurà d’incloure:  

• Descripció i fotografies de l’estat actual  de les façanes, mitgeres, patis i 
cobertes 

• Descripció de l’estructura vertical i horitzontal  
• Descripció de les instal·lacions comunitàries (sanejament, aigua, gas i    

electricitat) 
• Condicions d’accessibilitat de l’edifici 
• Deficiències detectades, la seva qualificació (greus o lleus) i el termini 

per esmenar-les 
• Qualificació de l’estat general de l’edifici (molt greu, amb deficiències 

greus, amb deficiències lleus i sense deficiències). 

QUALIFICACIÓ  GENERAL DE L’EDIFICI SEGONS LES DEFICIÈNCIES 
DETECTADES 

Existència generalitzada de deficiències que per la seva 
importància afecten greument l’estabilitat de l’edifici i 
representen un perill per a la seguretat de les persones. 

MOLT GREU: 

Cal adoptar amb caràcter immediat les mesures de 
seguretat corresponents. 

Existència de deficiències que per la seva importància cal 
esmenar en els terminis indicats. 

AMB DEFICIÈNCIES 
GREUS: 

Si les deficiències comporten risc per a les persones, cal 
adoptar mesures urgents de seguretat, prèvies a 
l’execució de les obres. 

AMB DEFICIÈNCIES 
LLEUS: 

Existència de deficiències produïdes per manca de 
conservació. Cal efectuar treballs de manteniment per 
evitar el deteriorament de l’edifici o d’una part.   

SENSE 
DEFICIÈNCIES: 

No s’aprecien deficiències en la inspecció ocular.  

 

En els casos en què es detectin deficiències que comportin risc per a les 
persones, el tècnic ho ha de comunicar immediatament tant a la propietat com 
a l’ajuntament del municipi on és l’edifici perquè adoptin les mesures adients. 
Així mateix, també ha de comunicar a l’Administració si es troba amb 
situacions d’infrahabitatge. 
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Convenis amb els col·legis professionals 
A fi d’impulsar i facilitar la realització de les inspeccions tècniques, la 
Generalitat  signarà convenis de col·laboració amb els col·legis i les 
associacions professionals vinculats a l’edificació, en els quals s’han d’establir 
les condicions generals de la seva realització. Aquests convenis hauran de 
contenir, entre altres, les previsions sobre els costos econòmics de les 
inspeccions tècniques. Així, el Govern pretén que els costos siguin acotats en 
funció de la mida de l’edifici, el nombre d’habitatges, l’antiguitat i altres que es 
puguin acordar. 
 

El certificat d’aptitud 
A partir de l’Informe Tècnic, l’administració emetrà el Certificat d’Aptitud, 
qualificant l’edifici d’apte o no apte. 
 
Serà Apte:  

- Quan l’estat general de l’edifici es qualifiqui “sense deficiències” o “amb 
deficiències lleus”. 

 

- Quan davant l’existència de deficiències qualificades com a greus es 
presenti Certificat emès per tècnic competent que acrediti que les 
deficiències han estat correctament esmenades. 

 
Serà No Apte: 

- Quan l’estat general de l’edifici sigui qualificat com a “molt greu” 
 

El certificat d’aptitud serà emès per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o bé 
pels ens locals que hagin volgut assumir aquesta competència. En aquest cas, 
caldrà que comuniquin la informació necessària a l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya per poder fer el seguiment de la qualitat del parc d’edificis. 
El certificat d’aptitud té una vigència de 10 anys transcorreguts els quals 
caldrà renovar-lo seguint el mateix procediment i dins de l’any següent al de la 
seva caducitat. 
 

Termini per passar les inspeccions 
Estan obligats a passar la inspecció i obtenir el certificat d’aptitud els edificis 
d’habitatges que tinguin més de 45 anys. El decret, per tal de facilitar la seva 
aplicació, estableix uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el 
següent calendari:  
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ANTIGUITAT DE 
L’EDIFICI 

TERMINI MÀXIM PER PASSAR LA 
INSPECCIÓ 

Anteriors a 1930 Fins al 31 de desembre de 2012 

Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2013 

Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2014 

Entre 1961 i 1970 Fins al 31 de desembre de 2015 

A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici 
assoleixi els 45 anys d’antiguitat 

 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats locals podran prioritzar les 
inspeccions tècniques dels edificis i declarar l’obligació de sotmetre’ls a la 
inspecció tècnica, encara que no hagin assolit l’antiguitat prevista, quan entrin 
en qualsevol dels supòsits següents: 
 

• Existència de deficiències estructurals o constructives o en les 
instal·lacions; existència de situacions de risc per a les persones o els 
béns, o qualsevol altra causa degudament justificada. 

• Estar situats en àrees de conservació i rehabilitació de les previstes en 
la Llei del dret a l’habitatge.  

 

Tant la Llei del dret a l’habitatge com el Pacte Nacional per a l’Habitatge 
estableixen aquest control periòdic de l’estat dels edificis com una mesura per 
impedir la degradació del parc immobiliari de Catalunya. 
 
Antiguitat del parc d’edificis plurifamiliars 

DEMARCACIÓ 

TERRITORIAL 

Abans 

1900

1900-

1920

1921-

1940

1941-

1950

1951-

1960 

1961-

1970 

Total 

edificis

BARCELONA 16.646 10.420 12.258 10.263 22.887 39.631 112.105

GIRONA 4.512 1.543 1.554 1.796 3.743 6.315 19.463

TARRAGONA 3.779 1.530 1.555 1.646 2.452 4.854 15.816

LLEIDA 2.208 771 926 1.287 1.972 2.759 9.923

        TOTAL  27.145 14.264 16.293 14.992 31.054 53.559 157.307
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El Govern aprova el decret de regulació dels 
establiments d’allotjament turístic 
 

• El nou decret, pioner a Europa, actualitza en un únic text la 
normativa vigent, que constava de vuit decrets i cinc ordres 
promulgades als anys 80 i 90  

• La nova reglamentació confereix majors garanties per a l’usuari, 
més facilitats pels empresaris i enforteix la destinació turística 
“Catalunya” 

• El Decret redueix a la meitat les gestions que el sector ha de fer 
per donar d’alta un allotjament 

 
El Govern ha aprovat avui un nou decret dels establiments d’allotjament 
turístic que millora i simplifica la normativa turística vigent a Catalunya. 
L’actualització del Decret s’ha consensuat amb el sector, amb el qual es 
treballa des del 2007 en l’elaboració de la normativa, i s’aprova en compliment 
del Pla Estratègic de Turisme (2005-2010). 
 
Aquest nou Decret d’allotjaments turístics, pioner a Europa, regula per primera 
vegada en un únic text tots els establiments d’allotjament turístic, derogant vuit 
decrets i cinc ordres, moltes de les quals eren normatives dels anys 80 i 90, ja 
obsoletes. La normativa ofereix més garanties i seguretat jurídica a usuaris i 
operadors i enforteix la destinació turística “Catalunya”.  
 
La normativa no té caràcter retroactiu, i només afecta aquells allotjaments de 
nova creació o els establiments turístics existents que ampliïn els serveis que 
ja ofereixen. 
 
 
Principals novetats del nou Decret d’allotjaments turístics 
 
La normativa presenta principalment les següents novetats: 
 

• Procediment d’inscripció i d’inici d’activitat: les gestions per donar 
d’alta un establiment turístic es redueixen a la meitat. En el nou decret 
s’estableix que és en el mateix procediment d’habilitació municipal quan 
s’inicia el procediment d’inscripció al Registre de Turisme de Catalunya, de 
manera que la persona titular només ha d’acudir a l’òrgan municipal o el 
qui faci la funció de “finestreta única” i presentar-hi la corresponent 
declaració responsable. El control d’adequació a la normativa turística es 
fa amb posterioritat a l’habilitació de l’activitat.  
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• Disposicions comunes: El Decret té un tronc comú, aplicable a tots els 
establiments d’allotjament turístic, que contempla:  

 
• La definició de servei turístic, com a eina essencial per combatre la 

competència deslleial.  
 

• El procés d’inscripció dels establiment al registre de Turisme de 
Catalunya: es redueixen les càrregues administratives sobre 
l’empresari per legalitzar l’activitat turística. 
 

• L’informe previ d’adequació del projecte a la normativa turística, de 
caràcter voluntari, com a eina per facilitar a l’empresari la viabilitat 
tècnica turística del seu establiment. 
 

• El nou sistema voluntari de categorització d’establiments, d’aplicació 
en el turisme rural. 
 

• Les condicions de contractació, que s’actualitzen d’acord amb els 
nous sistemes de pagament electrònic.  

 

• Disposicions específiques: El Decret té una part específica segons les 
modalitats d’allotjaments: 
 

Establiments hotelers 
• Definició de les unitats d’allotjament d’acord amb criteris del mercat i 

noves tendències de la demanda (habitació, apartament, estudi, suite i 
junior suite).  

 
• Reconeixement  de l’especialitat de “turisme familiar” en establiments.  

 
• Increment dels estàndards i nivells de dotació, mobiliari i equipament 

dels establiments per l’obtenció de les respectives categories.  
 

• Introducció de nous serveis d’atenció personal al client en els 
paràmetres de categorització dels establiments.  

 
• Incorporació de noves categories reconegudes “de facto” pel propi 

mercat i els comercialitzadors del producte. Així, a les tradicionals cinc 
estrelles se li sumen el quatre estrelles superior i el Gran Luxe.  

 
• Les pensions s’unifiquen en una única categoria i s’exigeix que totes les 

habitacions comptin amb un bany petit. 
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Apartaments turístics 
• La categoria d’apartaments turístics s’aplica exclusivament a aquells 

establiments d’accés públic i lliure concurrència formats per edificis o 
conjunts continus d’edificis integrats totalment per unitats d’allotjament 
(apartaments o estudis), no habitatges.  

 

• Als establiments d’apartaments turístics els són d’aplicació els requisits 
fixats per a la modalitat “Hotels-Apartament” amb l’excepció de 
l’obligatorietat de disposar de salons, zones comunes i serveis sanitaris 
en espais comuns.  

 
Establiments de Càmping 
 
• Es defineixen per primer cop els albergs semimòbils. 

 

• Es preveu la possibilitat d’ampliació discontínua dels càmpings en 
terrenys no limítrofs, quan no ho puguin fer en els sòls immediatament 
limítrofs per motius d’inadequació urbanística, o de restricció d’ocupació 
de parts de la seva superfície a causa de l’aplicació de normatives 
sectorials (costes, carreteres, incendis, zona marítima terrestre, 
inundacions, etc).  

 

• Es permet un percentatge d’albergs fixos i semimòbils de fins al 50% de 
les unitats d’acampada.  

 

• Es modernitzen instal·lacions i serveis, com el servei d’internet, i se 
suprimeixen conceptes obsolets, com el de rentapeus.  

 

• Es preveu que els càmpings existents o de nova implantació que es 
puguin veure afectats per restriccions o limitacions en l’activitat per 
aplicació de la normativa sectorial en matèria d’inundabilitat puguin 
proposar a la Generalitat  plans d’emergència (alarma i evacuació) en 
aquesta matèria, per poder continuar amb l’activitat. 

 

• Determinats serveis deixen de ser obligatoris per al càmping si es 
troben en les seves proximitats, com supermercat o servei mèdic.  

 

• Establiments de turisme rural: no hi ha canvis significatius en la 
regulació, atesa la recent promulgació del Decret 313/2006, de 26 de 
juliol, que regula els establiments de turisme rural.  



 

 

Acords de Govern . 23.11.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

26

La Generalitat atorga els Guardons d’Honor del 
Turisme 2010 a l’empresari Luis Gonzaga Rullan i a 
l’empresa Vivahotel 
 

• El Govern ha acordat avui atorgar la Medalla d’Honor del Turisme 
de Catalunya al president de l’empresa Mediterranea Beach & Golf 
Community (Lumine), Luis Gonzaga Rullan, per haver contribuït 
als interessos turístics a Catalunya mitjançant un estil de gestió 
innovador i efectiu 

 
• També ha acordat atorgar la Placa d’Honor del Turisme de 

Catalunya a l’empresa Vivahotel, en qualitat de gestora dels Vilars 
Rurals, amb motiu del projecte innovador impulsat pel Grup 
SERHS que, enguany,  commemora el seu 35è aniversari (1975-
2010) 

 
 
El Govern ha acordat atorgar els Guardons de Turisme 2010, que distingeixen 
la trajectòria dels empresaris i entitats del sector turístic català. La Medalla 
d’Honor del Turisme de Catalunya ha estat atorgada a Luis Gonzaga Rullan i 
Colom, president de l’empresa Mediterranea Beach & Golf Community 
(Lumine), i la Placa d’Honor del Turisme de Catalunya ha estat atorgada a 
l’empresa Vivahotel, en qualitat de gestora dels Vilars Rurals . 
 
La Generalitat de Catalunya reconeix anualment amb els Guardons del 
Turisme professionals, empreses i entitats del sector que, amb el seu esforç, 
han contribuït al desenvolupament del turisme a Catalunya. 
 
Medalla d’Honor: Luis Gonzaga Rullan 
 
L’empersari Luis Gonzaga Rullan ha rebut la Medalla d’Honor del Turisme per 
haver estat una de les persones que més han contribuït amb la seva 
exemplaritat professional als interessos turístics a Catalunya i amb la 
convicció que el seu esforç i dedicació han prestat un servei d’excepcional 
rellevància per al sector. S’ha distingit per un estil de gestió innovador i efectiu 
i ha plantejat una nova manera d’afrontar la direcció de grans empreses 
basada en aconseguir el mateix grau de satisfacció de clients i treballadors. 
Destaca la seva llarga trajectòria professional al sector de turisme en la qual 
ha estat director general de Riu Hotels, president d’Occidental Hotels i director 
general i president executiu de Port Aventura. 
 
Placa d’Honor:  Vivahotel 
 
La Generalitat atorgarà la Placa d’Honor del Turisme a l’empresa Vivahotel, en 
qualitat de gestora dels Vilars Rurals. Es tracta d’un projecte innovador 
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impulsat pel Grup SERHS en l’àmbit de l’allotjament en el món rural: uns 
establiments concebuts per estar ubicats a prop de viles de remarcat interès 
natural, cultural, paisatgístic o monumental. 
 
L’any 2003 es va crear el Vilar Rural de Cardona, el 2004 el Vilar Rural de 
Sant Hilari de Sacalm, i el 2008 el Vilar Rural d’Arnes. La intenció és 
desenvolupar una xarxa de Vilars Rurals de fins a deu establiments 
equidistants dins les comarques de Catalunya. Enguany el Grup SERHS 
celebra el seu 35è aniversari (1975-2010).  
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El Govern aprova el decret d’ordenació de la Formació 
Professional per a l’Ocupació  
 

 El decret regularà la formació professional per a l’ocupació, 
establint les modalitats de formació, el règim de funcionament, el 
finançament, i l’estructura organitzativa i de participació 

 

El Govern ha aprovat avui el decret d’ordenació de la Formació Professional 
per a l’Ocupació de Catalunya amb l’objectiu de regular els antics subsistemes 
de FP ocupacional i FP contínua i  l’establiment de les seves modalitats i 
iniciatives de formació, així com el seu règim de funcionament,  finançament, 
estructura organitzativa i de participació. 
 

La formació professional per a l’ocupació té l’objectiu d’impulsar i estendre 
entre les empreses i les persones treballadores -tan desocupades com 
ocupades-, una formació que respongui a les seves necessitats de qualificació 
i competitivitat i contribueixi al desenvolupament econòmic i a la cohesió 
social.  
 
Les iniciatives de formació professional que es regulen en aquest decret són:  

 

- Formació de demanda: les accions de formació de les empreses i les 
de permisos individuals amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les 
empreses amb la millora de la qualificació dels treballadors 

 
-  Formació d’oferta: destinada a la qualificació i dels treballadors ocupats 

i desocupats per ajustar-se a les necessitats del mercat de treball 
 

- Projectes que combinen formació i treball: destinats a promoure la seva 
la millora de la qualificació  i l’ocupabilitat a través de l’alternança entre 
formació i el treball. 

 

- Projectes de dimensió transnacional: els projectes de mobilitat per a les 
persones treballadores en situació d’atur o d’ocupació. Això comprèn, 
per exemple, un període de pràctiques professionals no laborals a 
l’estranger. 

 
La formació pot ser impartida de manera presencial, a distància, mitjançant 
formació en línia i en modalitat mixta. 
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El Decret  també crea el Fitxer Català d'Especialitats Formatives,  així com un 
registre nominal i per especialitats formatives dels certificats de 
professionalitat. I també es crea el Registre de centres i entitats de formació 
professional per a l’ocupació, on han d’estar inscrits i/o acreditats tots els 
centres i entitats de formació. A més, es regula el Sistema d’informació i 
orientació de la formació professional per a l’ocupació. 
 

Pel que fa a el finançament de la formació professional per a l’ocupació es 
farà a càrrec als fons propis de la Generalitat; ajuts del Fons Social Europeu i 
altres instruments de la Unió Europea; transferències de l’Estat i aportacions 
d’empreses i entitats interessades. 
 

Les persones desocupades que participin en les accions formatives regulades 
per aquest decret podran rebre ajudes i beques destinades a facilitar la 
participació en les accions formatives. 
 

D’altra banda, el decret també recull les accions de suport a la formació, que 
tenen com a objectiu determinar les necessitats de formació precises per 
donar suport al progrés econòmic dels sectors productius en el conjunt de 
l’economia. Aquestes accions de suport a la formació estan finançades per la 
Generalitat i el Fons Social Europeu. 
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El Govern aprova la creació de la Fundació Centre 
d’Excel·lència per a la Formació de Professionals 
d’Automoció 
 

• El nou centre. que s’ubicarà a Martorell, formarà prop de 18.000 
persones l’any  

 

• El nou equipament contribuirà a augmentar la competitivitat de les 
empreses, l’ocupabilitat de les persones i posarà èmfasi en el 
desenvolupament del sector, en especial en tecnologies 
relacionades amb el cotxe elèctric 

 
El Govern ha aprovat avui la creació de la Fundació Centre d’Excel·lència per 
a la Formació de Professionals d’Automoció. La nova fundació es constitueix 
amb una aportació inicial de 20.000 euros per part de la Generalitat. La seva 
finalitat és la de contribuir al desenvolupament dels professionals i de les 
empreses de l’automoció i altres sectors relacionats. Els Estatuts de la 
Fundació preveuen també la participació de les principals empreses del sector 
i dels agents econòmics i socials. 
 

El nou Centre, que començarà a impartir els cursos el 2012 per unes 18.000 
persones l’any, és una iniciativa del Govern per a contribuir a cobrir els 
requeriments de formació de les persones segons les necessitats de les 
empreses. En el futur, el nou equipament s’incorporarà al marc del programa 
FPCAT. 
La construcció del nou centre començarà properament, un cop ja publicada la 
licitació de GISA el passat 11 de novembre, i està previst que duri al voltant de 
18 mesos. El pressupost és de 16 milions d’euros (10 milions aportats pel 
Govern de la Generalitat i 6 milions pel Govern de l’Estat). 
 

L’ajuntament de Martorell ha cedit gratuïtament el terreny de 17.595 metres 
quadrats per a la construcció del nou equipament, que estarà situat molt a 
prop de la companyia automobilística SEAT i d’altres empreses de 
components d’automoció.  
 

Suport del Govern al sector de l’Automoció 
El nou Centre d’Excel·lència per a la Formació de Professionals d’Automoció 
és un exemple de l’aposta del Govern per la formació de qualitat dels 
treballadors que contribueixi a augmentar la seva ocupabilitat i la competitivitat 
de les empreses. Per aquest motiu, oferirà formació especialitzada i ajustada 
a les necessitats de les empreses del sector, que viu un moment de grans 
canvis tècnics i productius.  
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El Govern prorroga el Pla de transformació del barri de 
La Mina fins el 2015  

• La Generalitat destinarà 8,7 milions d’euros més per enllestir la 
millora del barri 

 

• L’objectiu és seguir impulsant la millora del barri a través 
d’actuacions socials, laborals, urbanístiques, d’habitatge i 
seguretat pública 

 

El Govern ha acordat prorrogar fins el 2015 el Pla de transformació del barri 
de La Mina. L’objectiu és impulsar la millora del barri a través d’actuacions 
socials, laborals, urbanístiques, d’habitatge i seguretat pública. El Pla va ser 
aprovat el 2002 el Consorci de La Mina, un organisme integrat per la 
Generalitat, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Barcelona i Sant 
Adrià de Besòs.  
 

El Pla de transformació del barri de La Mina s’havia d’enllestir a finals d’aquest 
any. Però, la necessitat d’ampliar algunes de les actuacions programades ha 
obligat a prorrogar la vigència fins el 31 de desembre de 2015. 
 

En aquest sentit, el Govern també ha aprovat destinar 8,7 milions d’euros més 
durant aquests 5 anys per proseguir amb les actuacions de millora del barri. 
Aquests diners els aportaran quatre Departaments: 
 

• Política Territorial i Obres Públiques:  4 milions 
• Treball:      1.989.359,74 euros 
• Acció Social i Ciutadania:   1.764.988,04 euros 
• Medi Ambient i Habitatge:   1 milió 

 

A banda d’aquesta aportació, les altres tres administracions consorciades hi 
destinaran 10,7 milions d’euros més.  

Les actuacions que es duran a terme en aquests cinc anys estan incloses dins 
el Pla d’Acció Social dissenyat i giren al voltant dels següents eixos: 

• Desenvolupament econòmic i del treball. Programes per oferir noves 
oportunitats de feina i mantenir els serveis de conciliació de la vida 
familiar i laboral. Insistir en la formació, capacitació i accès al mercat de 
treball, potenciar el comerç local dins el Pla de Dinamització Comercial i 
donar suport als emprenedors en la creació de negocis. 
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• Conviència, civisme i suport social i educatiu. S’impulsen 

programes educatius i es treballa la prevenció de conflictes així com el 
respecte a l’espai públic. Es fomentarà el dinamisme del teixit social i 
associatiu. 

 
• Desenvolupament comunitari i participatiu. Fomentar la 

corresponsabilitat i el compromís general, especialment del teixit 
associatiu, econòmic i dels agents socials per tenir un barri millor. 

 

Altres actuacions de la darrera fase del Pla de transformació de la Mina seran 
el lliurament dels pisos de protecció oficial a les famílies beneficiàries. També 
s’enllestiran les obres de construcció de nous equipaments, entre ells una 
escola bressol i una residència per a la gent gran. 
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Subvenció d’1,3 milions per a dues llars residència 
destinades a persones amb discapacitat intel·lectual a 
Santa Coloma de Gramenet 
 

• Entre els dos equipaments, s’oferiran 24 places  
 

• Al complex també s’hi ubicarà un Centre de Detecció i Atenció 
Precoç (CDIAP) destinats a nens de 0 a 5 amb trastorns en el 
desenvolupament  

 
El Govern ha concedit una subvenció d’1,3 milions d’euros a l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet per construir dues llars residència destinades a 
persones amb discapacitat intel·lectual i per ubicar en el mateix complex un 
Centre de Detecció i Atenció Precoç (CDIAP). 
 

Les llars residència i el CDIAP es construiran aprofitant la rehabilitació d’un 
immoble de sis plantes i 700 metres quadrats situat entre els carrers 
Beethoven i Nàpols. L’aportació del Departament correspon al 82% del cost 
total de les obres, que ascendeixen a 1,6 milions. Les dues llars residència 
tindran una capacitat de 12 places cadascuna. Aquests dos equipaments i el 
CDIAP els gestionarà la Fundació Aspanide. 
 

Les llars residència ocuparan les dues primeres plantes de l’edifici i tindran 5 
habitacions dobles i 2 individuals. També disposaran de sala d’estar, sala de 
visites, banys, menjador, bugaderia, despensa, traster i galeria. El Centre de 
Detecció i Atenció Precoç s’ubicarà a la planta-altell i tindrà 2 sales d’activitats, 
5 despatxos, una sala de reunions i 2 banys. 
 

Les llars residència són equipaments que presten acolliment residencial de 
caràcter temporal o permanent a persones amb discapacitat intel·lectual i que 
que constitueixen la llar de l'usuari. Estan integrats en la comunitat i permeten 
potenciar les habilitats d'autonomia personal, de la llar, de l'oci, del lleure i de 
la vida comunitària. 
 

Els Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) són serveis 
adreçats a la població infantil de 0 a 5 anys que presenta trastorns en el 
desenvolupament o que es troba en situació de risc de patir-los, amb 
independència de quina sigui la causa del trastorn. 
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El Govern aprova la creació de la Xarxa d’equipaments 
cívics de Catalunya, Xecat 
 

• Aquesta xarxa reuneix els equipaments cívics per cohesionar les 
activitats que s’hi desenvolupen i per millorar-ne la coordinació i 
l’optimització de recursos 

 

• També es crea el Consell d’equipaments cívics de Catalunya, un 
nou òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en aquesta 
matèria  

 
El Govern ha aprovat el Decret de creació de la Xarxa d’equipaments cívics de 
Catalunya, Xecat, i la creació del Consell dels equipaments cívics de 
Catalunya. La Xecat és un projecte que reuneix, en una mateixa xarxa d’àmbit 
català, el conjunt dels equipaments cívics del país. 
 

El projecte servirà per cohesionar l’activitat que es desenvolupa diàriament als 
equipaments cívics. A través de la Xarxa s’optimitzaran i es coordinaran els 
recursos per als diferents centres, cosa que permetrà millorar la qualitat dels 
serveis, enfortir el vincle entre els equipaments cívics i optimitzar recursos. A 
més, suposarà una plataforma de difusió d’aquest espais de cara a la 
ciutadania i promourà un projecte comú de foment del civisme, de la 
convivència i de la participació comunitària.  
 

D’acord amb el decret, poden formar part de la Xecat els equipaments cívics 
d’iniciativa social, com els ateneus, cercles, casals i patronats culturals; els 
equipaments d’iniciativa privada; els centres municipals com centres cívics, 
casals de barri i casals de la gent gran, i els equipaments cívics de la 
Generalitat de Catalunya.  
 

La Xecat s’organitza a través d’una plataforma tecnològica a través d’un portal 
web (www.xecat.cat) que interrelaciona tots els equipaments i els seus òrgans 
gestors. Aquesta plataforma servirà per posar en comú tots els recursos dels 
diferents equipaments i treballar conjuntament en un mateix espai, a partir de 
la compartició d’experiències i informació. La Secretaria d’Acció Ciutadana del 
Departament de Governació i Administracions Públiques és l’encarregada de 
gestionar aquesta eina. La plataforma web compta amb una part pública per a 
la ciutadania i una àrea privada pels espais cívics adherits. 
 

Durant el procés de gestació de la Xecat, una vuitantena d’equipaments han 
sol·licitat formar part de la xarxa a través de diverses entitats, com ara 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació d’associacions 
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de gent gran de Catalunya, la Federació d’Ateneus de Catalunya i la Fundació 
laCaixa, entre d’altres. Sumant-hi els equipaments gestionats pel Departament 
de Governació i Administracions Públiques, la Xecat compta en el moment de 
la seva creació amb més de dos-cents espais cívics connectats en xarxa.   
 

Consell d’equipaments cívics 
El decret de creació de la Xecat també regula el Consell d’equipaments cívics 
de Catalunya, un nou òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en 
matèria d’equipaments cívics. El Consell proposarà criteris de planificació 
estratègica i territorial del cens d’equipaments, establirà estàndards de qualitat 
tant de programes com d’infraestructures i prestarà suport a les entitats 
gestores d’equipaments cívics per millorar la seva gestió i la seva coordinació 
amb les administracions. 
 

El Consell d’equipaments cívics de Catalunya estarà presidit per la persona 
titular del departament competent en la matèria. A més l’integraran quatre 
persones representants de les entitats provades adherides a la Xecat; una 
persona representant per vegueria dels equipaments cívics de titularitat 
pública adherits a la Xecat; tres persones representants del departament 
competent en matèria d’equipaments cívics; una representant del departament 
competent en matèria de cultura; tres persones expertes en l’àmbit del civisme 
i dues persones representants de les entitats associatives dels ens locals. 



 

 

Acords de Govern . 23.11.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

36

El Govern aprova el decret que regula la Inspecció de 
Telecomunicacions 

• La nova norma és fruit dels canvis produïts a nivell tecnològic, 
normatiu i competencial durant els últims anys en aquest àmbit 

 
El Govern ha aprovat el decret que regula el funcionament i l’organització de 
la Inspecció de Telecomunicacions de la Generalitat. Aquesta nova norma és 
fruit dels canvis produïts a nivell tecnològic, normatiu i competencial durant els 
últims anys en l’àmbit de les telecomunicacions. 
 

El Decret regula l’activitat inspectora, és a dir, l’exercici de les facultats de 
control, verificació i supervisió en matèria de telecomunicacions que són 
competència de la Generalitat, amb la finalitat de comprovar que es 
compleixen els requisits que estableix la normativa vigent. 
 

Entre d’altres aspectes, queden regulades les funcions de la Inspecció de 
Telecomunicacions, les facultats i obligacions que tenen les persones que 
exerceixen la Inspecció, el procediment d’habilitació del personal, els requisits 
per adquirir la condició d’Inspector o Inspectora, l’organització interna de la 
Inspecció de Telecomunicacions i el procediment sancionador. 
 

D’acord amb la nova normativa, la Inspecció de Telecomunicacions assumeix 
les funcions i els serveis en matèria d’inspeccions derivades del traspàs de 
competències des de l’administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya 
en matèria de comunicacions electròniques. 
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El Govern destina 18 milions d’euros per impulsar el 
Contracte Global d’Explotació  
 

• El Govern també ha acordat incentivar la reconversió de 
plantacions de cítrics amb 400.000 euros 

 

El Govern ha acordat destinar 18 milions d’euros per impulsar el Contracte 
Global d’Explotació durant el període 2011-2012, amb l’objectiu de fomentar la 
competitivitat del sector agrícola i forestal, millorar el medi ambient, així com la 
diversificació econòmica a les zones rurals. D’aquests 18 milions, 5,5 es 
destinaran al primer any i 12,5 per al 2012.  
 

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural considera prioritari 
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, fet pel qual ha iniciat la tramitació de la publicació 
d’Ordre de les bases reguladores i de convocatòria dels ajuts associats al 
Contracte Global d’Explotació (CGE), per a l’any 2011.  
 

Reconversió de cítrics 
Amb l’objectiu d’atendre el màxim nombre de sol·licituds d’ajuts i superfícies 
de la reconversió de plantacions de cítrics, el Govern també ha destinat 
400.000 euros a la convocatòria 2011.  
 

Aquesta mesura pretén combatre la pèrdua de competitivitat dels citricultors 
que ve donada per certs desajustaments en el calendari d’oferta de diverses 
espècies de cítrics i per la manca d’una acceptació desitjable per part dels 
consumidors de la qualitat de determinades varietats, fet que incideix en el 
preu que perceben els productors. Gràcies a la reconversió, el sector pot 
impulsar l’arrencada i nova plantació amb una varietat més adequada, o bé 
l’empelt sobre la plantació existent, així com inversions complementàries per a 
la millora de les instal·lacions de reg en les parcel·les objecte de reconversió. 
Aquest règim d’ajuts exigeix tenir aprovades les actuacions a realitzar dins del 
pla de reconversió corresponent. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern aprova la modificació dels estatuts del Consorci del transport 
públic de l’àrea de Girona 

 
Amb l’aprovació del Govern de la modificació dels Estatuts del Consorci del 
transport públic de l’àrea de Girona també s’adeqüen els òrgans de Govern i 
del Consell Executiu que permeten noves incorporacions. Els dos objectius 
principals d’aquesta aprovació es que el Consorci podrà encarregar-se a partir 
d’ara del transport i també de la mobilitat. És a dir, s’encarregarà de la 
planificació i aprovació del plans de mobilitat urbana i l’emissió d’informes de 
les àrees generadores de mobilitat.  
 

L’altre gran canvi que genera la modificació dels estatuts es fer possible 
l’ampliació de l’ATM a totes les comarques de Girona, com són l’Alt Empordà, 
el Baix Empordà, la Garrotxa i els municipis que encara no en formen part de 
la Selva i el Pla de l’Estany. 
 

El Govern crea la Comissió Mixta Generalitat-Àrea Metropolitana de 
Barcelona 
El Govern ha aprovat avui crear la Comissió Mixta Generalitat – Àrea 
Metropolitana de Barcelona, l’organisme que ha d’establir els mecanismes de 
cooperació i col·laboració entre ambdues administracions en el 
desenvolupament de la Llei de creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) en allò que afecta a les competències de la Generalitat. La seva 
creació estava prevista a la pròpia llei. 
 
La Comissió Mixta, que resta adscrita al Departament de Governació i 
Administracions Públiques com a competent en administració local, estarà 
composada per sis representats de la Generalitat i sis de l’Àrea Metropolitana.  
 

La Comissió Mixta avaluarà les competències i serveis de la Generalitat 
afectats per la creació de l’AMB i les actuacions que caldrà realitzar per una 
millor i més eficient prestació de serveis, tant de la Generalitat com de l’Àrea 
Metropolitana. L’organisme es reunirà com a mínim tres cops a l’any. 
 
El Govern renova l’acord amb la regió francesa de Midi-Pyrénées en 
matèria de formació professional 
 
El Govern ha aprovat avui renovar l’acord de col·laboració entre el 
Departament d'Educació i la regió francesa de Midi-Pyrénées en matèria de 
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formació professional i de mobilitat de l’alumnat. La subscripció de l’acord de 
col·laboració permetrà a les dues administracions dur a terme accions 
conjuntes adreçades tant a l’alumnat com als formadors i als centres de 
formació 
 
Alguns dels objectius que contempla l’acord de col·laboració són promoure la 
cooperació entre els centres de formació, afavorir l’aprenentatge de llengües 
europees, promoure els intercanvis d’estudiants d’FP entre els centres i 
promoure les estades o intercanvis de professorat d’FP, tant per activitats 
lectives com formatives. 
 
Des de 2004, un total de 314 alumnes han participat en estades formatives en 
empreses o institucions de la regió francesa de Midi-Pyrénées. 
 
El Govern aprova la creació de l’Observatori del sector cunícula de 
Catalunya  
 
El Govern ha aprovat avui la creació de l’Observatori del sector cunícula de 
Catalunya, amb l’objectiu de conèixer i analitzar la realitat del sector 
fonamentalment des del punt de vista econòmic i estructural.  
 
Les funcions més destacades de l’Observatori són, entre altres, recollir dades 
tècniques i econòmiques de les explotacions; analitzar la situació i les 
problemàtiques del sector; elaborar un sistema d’informació directa de les 
explotacions i empreses, elaborar un informe anual sobre l’evolució del sector, 
i dur a terme estudis i publicacions.  
 
L’Observatori del Sector Cunícola a Catalunya s’afegeix als 5 ja existents: el 
de la fruita fresca, del porcí, de la llet, de la vinya i el vi, i de l'alimentació i 
l'agricultura ecològiques de Catalunya. Catalunya és el primer productor de 
l’Estat de carn de conill. Hi ha 1.400 explotacions catalanes amb un cens de 
330.000 reproductores i 1.700.000 conills d’engreix.  
 
Es convoquen les eleccions a Cambres Agràries 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret pel qual es convoquen les eleccions a 
Cambres Agràries, que se celebraran el pròxim 20 de febrer de 2011. La data 
de les eleccions es va consensuar amb les organitzacions professionals 
agràries, en el marc de la Taula de Foment i Modernització Agrària i Rural.  
 
Les Cambres Agràries són uns organismes de consulta de l’Administració 
agrària i la seva funció bàsica és mesurar la representativitat de les 
organitzacions professionals agràries. Les eleccions es convoquen cada 
quatre anys i s’hi elegeix 25 membres per cada cambra agrària. A Catalunya 
hi ha un total de quatre cambres, una per cada demarcació.  
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El Govern declara d’interès nacional sis festes catalanes  
 
El Govern ha acordat avui declarar d’interès nacional sis festes catalanes, tres 
de les quals són noves declaracions i les altres tres corresponen a 
reclassificacions. Han estat declarades com a festes tradicionals d’interès 
nacional les Festes Quinquennals d’Alcanar i d’Ulldecona i el Divendres Sant 
de la Selva del Camp.  
 
El Govern ha reclassificat com a festes patrimonials d’interès nacional la 
Processó de Verges, les Festes del Tura d’Olot i la Festa Major de Sant Feliu 
de Pallerols.  
 
El Govern també ha declarat element festiu patrimonial d’interès nacional el 
Via Crucis al Calvari de la Selva del Camp i ha reclassificat com a elements 
festius patrimonials d’interès nacional el Ball del Sant Crist de Salomó i el Via 
Crucis Vivent de Sant Hilari Sacalm. 
 
El Govern aprova la constitució del Consorci Òpera a Catalunya  
 
El Govern ha aprovat avui  la constitució del Consorci Òpera a Catalunya i els 
seus estatuts. El Consorci l’integren l’Ajuntament de Sabadell i la Generalitat 
de Catalunya, a través del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
 
La creació del consorci es va acordar en el conveni de col·laboració que el 7 
d’octubre de 2010 van signar la Generalitat i l’Ajuntament de Sabadell per 
constituir una entitat que gestionés el Centre de Producció Territorial Òpera a 
Catalunya, per a la realització d’activitats musicals en el camp de l’òpera i la 
lírica, així com de produccions per a la seva difusió itinerant arreu de 
Catalunya i d’altres territoris.  
 
El Govern aprova la constitució del Consorci del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona i els seus estatuts 
 
El Consorci, integrat per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, té per 
objectius gestionar el museu, impulsar que sigui reconegut com a museu 
nacional, i promoure la recerca, la descoberta, l’aprenentatge i l’interès per la 
natura.  
 
El Museu Nacional de Ciències Naturals és un dels dos nous museus 
nacionals previstos en el Pla de Museus de Catalunya, elaborat pel 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació d’acord amb la Junta de 
Museus.  
 
Aquest museu nacional s’ha de crear a partir del Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona, que és titularitat de l’Ajuntament de Barcelona i conté  
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col·leccions de zoologia, geologia i botànica. El museu nacional coordinarà la 
xarxa territorial de museus de ciències naturals de Catalunya. 
 
3,46 milions per a la construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues 
 
El Govern ha acordat autoritzar el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació per a la concessió d’una subvenció exclosa de concurrència 
pública a l’Ajuntament de les Borges Blanques per al finançament de la 
construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues. Es destinaran 3.460.509 
euros en el període 2010-2018.  
 
El Govern destinarà 970.000 euros a l’Ajuntament d’Hostalets de Pierola 
per al projecte de Centre d’Interpretació Paleontològic dedicat al Miocè 
 
El Govern ha acordat autoritzar el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació per a la concessió d’una subvenció exclosa de concurrència 
pública a l’Ajuntament d’Hostalets de Pierola per al finançament del Projecte 
de Centre d’Interpretació Paleontològic dedicat al Miocè. Es destinaran 
970.000 euros en el període 2010-2013. 
 
El Govern destina 500.000 euros a la Fundació Joan Miró 
 
El Govern ha aprovat avui destinar 500.000 euros a la Fundació Joan Miró-
Centre d’Estudis d’Art Contemporani per a la producció i presentació de 
l’exposició Joan Miró. L’escala de l’evasió, per al període 2011-2012.  
 
El Consell de Bombers Voluntaris incorpora representants de les 7 
regions d’emergència 
 
El Govern ha aprovat avui l’adequació del Consell de Bombers Voluntaris a 
l’actual estructura de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments (DGPEIS). A partir d’ara, aquest òrgan incorpora representants de 
les 7 regions d’emergència en què s’organitza territorialment el cos de 
Bombers de la Generalitat: Centre, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de 
l’Ebre, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud. Això suposa una novetat 
respecte la situació que hi havia fins ara, ja que fins ara només hi havia un 
representant de cadascuna de les quatre províncies catalanes. 
 
Subvencions per al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat i un centre de 
tecnificació de futbol americà a Badalona 
El Govern ha autoritzat concedir una subvenció de 4.365.974 euros a 
l’Ajuntament de Sant Cugat per a la realització d’obres complementàries 
d’accessibilitat al Centre de Tecnificació del Centre d’Alt Rendiment Esportiu 
de Sant Cugat. D’altra banda, s’ha aprovat també destinar un ajut de 444.139 
euros a l’Ajuntament de Badalona per a la construcció d’un centre de 
tecnificació de futbol americà. 


