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El Govern dóna llum verd a la convocatòria del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya 2013-2016  
 

• Compta amb una dotació inicial de 200 milions d’euros del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, i espera 
ampliar-la a més de 400 amb les aportacions que les diputacions 
catalanes han de fer al programa 

 
• Inclou per primera vegada les despeses corrents de reparacions, 

manteniment i conservació  
 
El Govern ha enllestit els darrers tràmits del decret de les bases reguladores i 
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al 
quadrienni 2013-2016 i s’obre la convocatòria única per a aquest període. 
L’objectiu és facilitar als ens locals una eina més eficaç, amb una estructura 
més sistemàtica i més adaptada a les necessitats actuals, provocades per una 
disminució generalitzada dels seus ingressos corrents. El Departament de 
Governació i Relacions Institucionals destina 200 milions d’euros al PUOSC 
2013-2016. A aquesta xifra cal afegir-hi les quantitats que les diputacions 
aportaran al programa, que es preveu que superin els 200 milions d’euros 
més. 
 
Com a novetats principals destaca que el sistema de programació torna a ser 
de 4 anys i que el programa recupera el seu esperit unitari, establint les eines i 
principis perquè la coordinació entre departaments i administracions sigui 
exemplar. Així mateix, inclou per primera vegada les despeses corrents de 
reparacions, manteniment i conservació, previstes a la classificació econòmica 
de l’estructura dels pressupostos locals amb un triple objectiu: contribuir a 
l’impuls local promovent accions de suport al sector de la construcció; alliberar 
despesa corrent dels ens locals per permetre destinar recursos a altres 
accions que garanteixin l’estat del benestar; i fomentar la cultura del 
manteniment de les inversions fetes abans de l’inici de les obres.  
 
El pla també preveu la possibilitat d’efectuar noves inversions, però sota uns 
criteris de prioritat: infraestructures bàsiques, obres ben dimensionades, 
garantia de viabilitat, mancomunació de serveis i creació de riquesa i llocs de 
treball.  
 
De la mateixa manera, augmenten els límits màxims de percentatge de 
subvenció per a cada actuació, per contrarestar la dificultat dels ens locals per 
acumular recursos propis o accedir a crèdits. En el cas que l’ens beneficiari es 
trobi en situació de desequilibri financer, pot optar entre sol·licitar ajornar 
l’execució de l’actuació fins que assoleixi l’equilibri o bé renunciar a la 
subvenció atorgada. En aquest cas pot rebre fins a un 50% de la subvenció 
prevista per destinar l’import a sufragar despeses d’inversions o obres ja 
efectuades.  
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En la planificació del PUOSC per al període 2013-2016 s’introdueix la 
Comissió de Valoració, encarregada d’aplicar els criteris de selecció per a la 
línia d’inversions i de proposar a la Comissió de Cooperació Local de 
Catalunya la planificació i la formulació dels plans.  
 
Amb totes aquestes novetats, el PUOSC esdevindrà un instrument no només 
viable econòmicament, sinó que també tindrà una tramitació i justificació més 
simples.  
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El Govern aprova la creació de 14 centres d’educació 
d’adults 
 

• L’Executiu transforma diverses aules de formació d’adults en 
aquests nous centres davant la previsió de creixement d’alumnat  

 
El Govern ha aprovat aquest matí la creació de 14 centres d’educació d’adults 
en diferents punts del territori. Substituiran les actuals aules de formació 
d’adults, ja que la previsió de creixement d’alumnat fa preveure la necessitat 
de transformar les aules en centres. 
 
Amb aquesta ampliació es vol incrementar la formació adreçada especialment 
a l’obtenció del graduat d’educació secundària i l’accés a cicles formatius. 
Aquests espais disposaran d’una oferta educativa integrada i completa 
adaptada a les necessitats de cada territori. 
 
Els centres d’educació d’adults i les aules d’educació d’adults permeten formar 
les persones al llarg de la seva vida per tal que puguin actualitzar, completar i 
ampliar els seus coneixements, tant des del punt de vista personal com 
professional. 
 
Els 14 nous centres d’educació d’adults tenen un total de 189 grups i gairebé 
4.300 alumnes. S’hi imparteixen ensenyaments de graduat en educació 
secundària, anglès, francès, curs de preparació per a les proves d’accés a 
grau mitjà i grau superior, o informàtica, entre d’altres. A Catalunya, hi ha un 
total de 130 centres i aules d’educació d’adults del Departament 
d'Ensenyament. 
 
Els nous centres d’educació d’adults són els següents: 
 
 
Municipi Centre 

Barcelona Centre d’educació d’adults Barceloneta 

Barcelona Centre d’educació d’adults Madrid 

Esparreguera Centre d’educació d’adults Esparreguera 

Gavà Centre d’educació d’adults Eramprunyà 

Sant Just Desvern Centre d’educació d’adults Can Ginestar 

L’Hospitalet de Llobregat Centre d’educació d’adults Sanfeliu 

Sant Adrià de Besòs Centre d’educació d’adults Pla de Besòs 

Igualada Centre d’educació d’adults Anoia 

Manlleu Centre d’educació d’adults Martí i Pol 

Torelló Centre d’educació d’adults La Cooperativa 
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Tortosa Centre d’educació d’adults Tortosa 

Móra d’Ebre Centre d’educació d’adults Ribera d’Ebre 

Badia del Vallès Centre d’educació d’adults Badia del Vallès 

Santa Perpètua de Mogoda Centre d’educació d’adults Can Folguera 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern cedeix a Càritas Diocesana de Lleida l’ús de l’equipament que 
acollia la Llibreria de la Generalitat a la capital de la Plana 
 
El Consell Executiu ha autoritzat cedir l’ús d’un equipament propietat de 
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya (EADOP) a favor de Càritas Diocesana de Lleida. L’immoble, situat 
al número 19 del carrer Dr. Fleming de Lleida, acollia la Llibreria de la 
Generalitat, fins que es va posar en marxa el nou model de comercialització 
de l’EADOP, que des del mes de maig comercialitza les publicacions d ela 
Generalitat a través de la Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat per 
garantir així una distribució sense limitacions geogràfiques i la màxima difusió. 
Actualment ja hi ha més de 20 establiments acreditats arreu del territori català. 
 
A través d’un acord entre el Govern i Càritas Diocesana de Lleida, l’entitat 
podrà usar l’equipament durant un període de 5 anys per realitzar-hi activitats 
amb finalitats socials. La mesura permetrà donar un ús al local, actualment 
desaprofitat, i, alhora, aconseguirà un estalvi substancial del cost que suposa 
el seu manteniment per part de l’EADOP. 
 
L’article 22 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat estableix 
que, mitjançant acord, el Govern pot cedir gratuïtament el domini de béns 
patrimonials immobles de la Generalitat a favor d’altres administracions  o 
institucions públiques o entitats privades sense ànim de lucre que hagin 
d’utilitzar-los per a fins d’utilitat pública o interès social. Càritas Diocesana de 
Lleida és una entitat sense ànim de lucre que desenvolupa projectes que 
promouen l’acció social i l’atenció a col·lectius en risc d’exclusió social i que 
necessita disposar d’un local apropiat per dur a terme la seva tasca.  
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