
 

 

Acords de 
Govern 

  
Acords de Govern 
9 de desembre de 2010 
 
 
 
 
 



 

 

Acords de Govern . 09.12.2010  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

2

El Govern destina 1,2 milions d’euros a impulsar la 
recol·locació de treballadors de l’automoció al 
Barcelonès i al Baix Llobregat 
 

• Les persones beneficiàries dels ajuts rebran un suport intensiu a 
la recerca i a la inserció en el mercat laboral  

 
El Govern ha autoritzat destinar 1,2 milions d’euros per a la recol·locació de 
les persones d’empreses del sector auxiliar de l’automoció de les comarques 
del Barcelonès i del Baix Llobregat, afectades per expedients de regulació 
d’ocupació, fruit d’una sol·licitud presentada el passat mes de gener davant de 
la Comissió Europea.  
 
Per impulsar les mesures de recol·locació, el Govern, a través del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha atorgat 640.320 euros a Barcelona Activa 
i 646.214 al Consell Comarcal del Baix Llobregat. Les persones beneficiàries 
rebran un suport intensiu a la recerca i a la inserció en el mercat laboral que 
va des de l’orientació, la formació, la promoció de la seva ocupació i també 
l’emprenedoria per compensar l’impacte en les persones treballadores i en el 
territori. 
 
Aquestes accions formen part del conjunt de mesures de suport a la 
recol·locació de 1.429 persones d’empreses de tot Catalunya del sector 
auxiliar de l’automoció afectades per expedients de regulació d’ocupació. El 
Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG) aporta del 65%, mentre 
que el Departament de Treball, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
aporta el 35% restant.  
 
L’objectiu del Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG) es finançar 
actuacions de recol·locació per a treballadors afectats per processos 
d’acomiadaments en sectors d’activitat que pateixen els efectes de la 
globalització.  
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El Govern acorda donar llum verda a la liquidació de la 
Disposició Addicional Tercera corresponent al 2007  
 

• La Generalitat rebrà 335 milions d’euros per l’L9 del Metro de 
Barcelona   

 
El Govern ha aprovat la subscripció del conveni entre l’Administració de l’Estat 
i la Generalitat en compliment de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya. Aquest conveni servirà per liquidar la quantia 
pendent corresponent a l’any 2007. Es tracta de 335 milions d’euros que es 
destinaran íntegrament a costejar part de les obres de la línia 9 del transport 
metropolità de Barcelona. 
 
El 8 de novembre, el secretari d’Estat d’Hisenda i Pressupostos del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, Carlos Ocaña, i el conseller d’Economia i Finances, 
Antoni Castells, van signar un acord per destinar aquesta transferència a les 
infraestructures del transport metropolità de Barcelona. La Disposició 
Addicional Tercera de l’Estatut estableix que, durant 7 anys, la inversió de 
l’Estat a Catalunya en infraestructures s’haurà d’equiparar al pes de 
l’economia catalana en el PIB del conjunt de l’Estat espanyol, amb l’objectiu 
de corregir el dèficit d’inversió de l’Estat a Catalunya en aquesta matèria. 
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El Govern aprova la convocatòria de 156 places de 
l’àmbit funcional d’execució penal  
 

• 110 places corresponen al cos superior de psicologia i 46 a 
l’escala superior d’administració general amb titulació de dret 

 
El Govern ha aprovat l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de 
156 places de l’àmbit funcional d’execució penal. D’aquestes places, 110 
pertanyen del cos de titulació superior de psicologia i les altres 46 a l’escala 
superior d’administració general del cos superior d’administració, que 
requereixen disposar de la titulació de dret. Les convocatòries d’aquesta oferta 
es publicaran en un termini màxim de tres mesos.  
 
A les convocatòries es reservaran 7 places per a les persones que tinguin 
reconeguda la condició legal de disminuïdes, 5 de les quals per al cos superior 
de psicologia i 2 per a l’escala superior amb titulació de dret. El procés selectiu 
de l’escala superior d’administració amb titulació de dret inclou 9 places que 
hauran de ser proveïdes per mitjà de promoció interna. 
 
Aquesta nova oferta parcial d’ocupació pública de 81 places, sumada a les 
altres aprovades aquest any pel Departament de Governació i Administracions 
Públiques, respon al compromís del Govern de reduir la interinitat entre el 
personal de l’Administració i no suposa un increment del personal dels cossos 
objecte de l’oferta. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern aprova la dissolució de l’Agència de Patrocini i Mecenatge 
 
El Govern ha autoritzat la dissolució i liquidació de l’Agència de Patrocini i 
Mecenatge, en virtut de l’acord aprovat el 29 de juny per garantir l’efectivitat 
de les mesures acordades en relació amb el pla de racionalització i 
simplificació de l’estructura del sector públic. La dissolució s’aprovarà per 
acord de la Junta General de la societat, que té com a única accionista la 
Generalitat de Catalunya, representada per la directora general de Patrimoni. 
L’agència té com a objectiu gestionar operacions de patrocini i mecenatge 
destinades a obtenir aportacions per contribuir al finançament d’activitats o 
inversions d’interès públic general. 
 
 
El Govern destina 593.000 euros a cobrir l’assegurança dels esportistes 
en edat escolar no federats 
 
El Govern ha acordat destinar 593.000 euros a la Unió de Consells Esportius 
de Catalunya (UCEC) per cobrir l’assegurança dels esportistes que queden 
fora de l’àmbit federat. Aquests ajuts es concreten en el desenvolupament 
dels programes Pla Català d’Esport a l’Escola i els Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya, que pretenen millorar i incrementar el nivell de participació de 
l’esport escolar.  
 
Aquesta partida s’emmarca en l’acord marc de col·laboració entre el Consell 
Català de l’Esport,  la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i 
la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), signat amb data 8 de 
maig de 2006, mitjançant el qual el Consell Català de l’Esport assumeix 
subvencionar l’assegurança de l’esport en edat escolar fins als 16 anys. 
  
 
ACC1Ó participarà en un nou fons que constituirà properament l'Institut 
Català de Finances 
 
El Govern ha aprovat avui l'aportació per part de l'Agència de Suport a 
l'Empresa Catalana, ACC1Ó, de fins a 10 milions d'euros provinents, en part, 
de la Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA 
(INVERTEC), a un nou fons que està en procés de constitució per part de 
l'Institut Català de Finances. L'objectiu del fons és la inversió en empreses 
tecnològiques o innovadores en fase inicial. 
 
Aquest nou fons gestionarà de manera molt més àgil i flexible les operacions 
d'inversió. Fins al moment, INVERTEC ha formalitzat 26 operacions d'inversió 
amb un valor total de 2,05 milions d'euros. 
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CESSAMENT 
 
Cessament de Manel Villalante i Llauradó, com a director general del 
Transport Terrestre 
  
El Govern ha acceptat el cessament de Manel Villalante i Llauradó, com a 
director general del Transport Terrestre, a petició pròpia. 


