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El Govern aportarà 75,7 milions a l’Institut Cartogràfic
de Catalunya entre 2006 i 2009
Permetrà aprofundir en la qualitat de la base cartogràfica del país,
elaborar el mapa municipal de Catalunya i completar el mapa hidràulic
d’inundabilitat
La Comissió de Govern d’Economia ha aprovat avui el nou contracte programa
entre la Generalitat, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), pel període comprès entre
el 2006 i el 2009. Mitjançant aquest acord, el Govern es compromet a aportar
un total de 75,7 milions d’euros a l’Institut en aquest període, per tal de
possibilitar l’exercici de les seves funcions.
L’ICC va ser creat l’any 1982 i exerceix les competències de la Generalitat pel
que fa a la geodèsia, la cartografia i la infraestructura de dades espacials de
Catalunya. En aquest sentit el nou contracte programa permetrà impulsar la
seva activitat per donar informació amb més agilitat a la ciutadania i dotar d’una
millor base cartogràfica al país, instrument essencial tant per el
desenvolupament de noves infraestructures com per a la planificació territorial i
estratègica del Govern.
Més informació i millor qualitat cartogràfica
En aquest sentit, el Programa d’actuació 2006-2009 de l’ICC fixa, entre d’altres,
els següents objectius:
-

Aprofundir la qualitat de la cartografia, actualitzar aquest
instrument base de tota obra pública i de la planificació territorial que
impulsa el Govern i les administracions locals.

-

Potenciar el creixement de l’IDEC (Infraestructura de Dades
Espacials de Catalunya), organisme que coordina tot el coneixement
de la informació geogràfica de Catalunya. En aquest nou període
s’ampliarà la base de dades amb informació cartogràfica de la
Generalitat, administracions locals i administració Central.

-

Desenvolupament del coneixement geogràfic: la nova inversió
servirà també perquè l’ICC pugui aprofundir en el coneixement
geogràfic del país mitjançant vols fotogramètrics, xarxes de
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posicionament, sistemes d’informació geogràfica i bases de dades
especialitzades.
Mapa municipal i mapa hidràulic
Per tal de desenvolupar aquests objectius, l’ICC es planteja un seguit de reptes
que afrontarà en el propers anys. Entre aquests destaquen:
-

Nou mapa municipal de Catalunya: l’ICC elaborarà en els propers 4
anys un mapa de tots els sistemes urbans de Catalunya, cosa que
permetrà comptar per primera vegada amb una cartografia urbana
completa i unificada de tots els municipis catalans. Així mateix,
contribuirà també a l’elaboració del mapa municipal comarcal de
Catalunya.

-

Completar el mapa hidràulic d’inundablilitat: en els darrers 6 anys,
per tal de tenir un coneixement de les zones inundables de Catalunya i
la delimitació estricta del domini públic hidràulic, s’han mesurat 2.500 km
de rius catalans i, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua, es
calcula el grau d’inundabilitat amb períodes de retorn de 50, 100 i 500
anys. En els propers anys l’ICC iniciarà el mesurament d’uns altres
2.500 km de zones fluvials catalanes per tal de completar un mapa
hidràulic d’inundabilitat.

-

Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC):
és el servei públic que dóna el marc de referència oficial a la cartografia
de Catalunya i que ofereix els serveis de posicionament per a la
informació geogràfica i la navegació de vehicles en temps real.

Igualment l’ICC en el proper trienni continuarà exercint les seves tasques per
tal d’aprofundir en els coneixements cartogràfics i donar servei a les
administracions públiques i ciutadans del país :




Execució de projectes territorials i urbans encarregats específicament
pel DPTOP
Cartoteca, fototeca i centre de documentació, per tal de facilitar la
consulta de tot tipus de cartografia d’arreu del món
Elaboració de productes i sèries com: cartografia urbana, topogràfica,
geològica, atles de Catalunya o Cadastre de Rústica, tant bàsiques com
temàtiques o derivades
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El nou contracte programa consolida la Comissió de seguiment existent,
integrada per un representant del DPTOP, un de l’ICC, un del Departament de
la Presidència i un del Departament d’Economia i Finances. Aquesta Comissió
és l’encarregada de verificar el grau de compliment dels objectius de cada
contracte programa i prendre les determinacions pertinents.
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El Govern prorroga fins 2008 el Pla de modernització
de cooperatives agràries i hi aporta 17 milions més
El Govern ha aprovat avui destinar 17.435.133,13 euros per finançar la
pròrroga del Pla de Modernització i Concentració de les Cooperatives Agràries
de Catalunya. Aquest Pla fomenta la competitivitat de les cooperatives
catalanes a través dels principis de modernització i concentració, que ajuden a
millorar l’eficiència econòmica i social del sector cooperatiu i a reforçar la seva
posició en el conjunt de la indústria agroalimentària. Les cooperatives agràries
són fonamentals dins el món rural, per tant la seva rendibilitat socioeconòmica
és clau en l’equilibri territorial al nostre país.
El Pla de Modernització i Concentració de les Cooperatives Agràries 2001-2006
es va engegar a instàncies del Parlament de Catalunya i va ser aprovat per la
Comissió Europea. S’hi van destinar 34 milions d’euros pels sis anys de
durada. Durant aquest temps, el Pla ha contribuït a potenciar la competitivitat
de 120 empreses cooperatives agràries, mostrant-se com un instrument eficaç
per reforçar el sector. El Govern, davant la perspectiva que els propers anys el
mercat de productes agraris haurà d’afrontar nous reptes, vol potenciar amb
encara més força la concentració i modernització de les cooperatives, perquè
siguin capaces de donar resposta a les noves realitats.
Així, el Govern considera necessari prorrogar aquest Pla i dotar-lo amb més de
17 milions d’euros, per tal de completar les actuacions previstes i finançar uns
50 nous plans d’actuació per al foment de la integració cooperativa dels quals
se’n beneficiaran 10.000 empresaris socis de les cooperatives.
Durant el període 2006-2008, els objectius principals del Pla són augmentar la
dimensió i la viabilitat de les cooperatives per poder competir millor,
incrementar la productivitat, millorar l’eficiència en la gestió, assegurar el
manteniment i el desenvolupament del teixit cooperatiu i reforçar el paper
socioeconòmic de les cooperatives agràries.
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El Govern destina més de 22 milions d’euros a diverses
inversions en matèria d’educació
La Comissió de Govern d’Economia ha autoritzat avui diferents despeses, amb
abast plurianual, per un import de més de 22 milions d’euros destinades a
inversions en matèria d’educació. Entre aquestes despeses cal destacar els
ajuts destinats a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys i al finançament de les
despeses de personal de suport dels centres concertats d’educació especial i
la inversió en equipaments TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació)
per als centres educatius de Catalunya.
Ajuts per a l’escolarització de nens de 0 a 3 anys
Unes 12.500 famílies es beneficiaran dels més de 9 milions d’euros destinats a
ajuts a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys, en centres de titularitat privada
sense ànim de lucre, durant el curs 2006-2007. La quantitat subvencionada és
de 750 euros, per alumne i curs, el que suposa un increment del 7,14%
respecte al curs anterior.
Cap a l’educació integral en centres d’educació especial
El Govern dedicarà prop de 5 milions i mig d’euros a les despeses del personal
de menjador, esbarjo i transport dels centres concertats d’educació especial.
Amb l’oferta de places escolars gratuïtes, que inclouen els serveis anteriorment
esmentats, l’Executiu té com a objectiu donar suport a les famílies per tal
d’atendre de forma integral l’educació dels alumnes d’educació especial.
Les Tecnologies de la Informació i Comunicació a l’aula
Un dels objectius del Govern és la promoció de les Tecnologies de la
Informació i Comunicació en els centres educatius amb la finalitat de facilitar
l’evolució de Catalunya cap a la societat del coneixement. Per tal d’assolir-ho
s’han definit les cinc línees estratègiques següents:


Infraestructures: cal destacar la configuració d’accés a Internet des de
les aules, mitjançant tecnologia de cable tradicional o sense cables
(Wifi), i les inversions per renovar els equipaments TIC dels centres
docents.
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Continguts TIC, informàtics i audiovisuals, per a l’educació



Suport tècnic als centres docents



Formació del professorat



Promoció de l’ús particular de les TIC entre el professorat

Aquesta inversió en equipaments TIC recull, entre d’altres actuacions, 50 aules
de dibuix tècnic, 150 de música i 19 de suport en cicles formatius, ordinadors
de sobretaula i portàtils i impressores destinades als serveis administratius i a
àmbits d’educació específics.
Ampliació de CEIPS
El Govern aportarà 1.749.283 euros per afrontar les despeses derivades del
conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament de Gurb. Aquest
conveni té com a objectiu l’ampliació del CEIP Les Escoles de Gurb a dues
línies d’educació infantil i primària.
Acollida lingüística per a alumnes estrangers
Els centres privats concertats es podran beneficiar dels ajuts destinats a
l’aprenentatge del català dels alumnes estrangers de nova incorporació al
sistema educatiu. Es dedicarà prop d’un milió i mig d’euros distribuïts,
previsiblement, en 60 ajuts de 12.000 euros i 40 de 18.000. La quantia de les
subvencions es determinarà en funció del nombre d’alumnes atesos.
Amb les inversions aprovades avui el Govern vol afavorir a aquells col·lectius
que, per les seves característiques específiques, requereixen una atenció
especial i, al mateix temps, posar les bases per tal d’avançar cap a una societat
del coneixement a Catalunya.
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El Govern aprova la creació de la societat Mesfilms
Inversions per produir llargmetratges cinematogràfics
La nova societat, formada per l’ICF, l’ICIC i la CCRTV, vol fer més
competitiu el cinema català en els mercats nacionals i internacionals
El Govern ha aprovat avui l’acord pel qual autoritza la creació de la societat
mercantil Mesfilms Inversions, SL que tindrà per objecte participar en la
producció de llargmetratges cinematogràfics en règim de coproducció amb
altres entitats. La societat estarà formada per l’Institut Català de Finances
Holding, SAU. (ICF Holding), l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) i
Televisió de Catalunya, SA (TVC).
La nova societat, que es configura com a societat limitada, participarà en el
finançament de projectes cinematogràfics i podrà gestionar i administrar els
drets audiovisuals de les produccions en què participi. Tindrà un capital social
de 3 milions d’euros ja que l’acord aprovat determina l’aportació d'1 milió
d'euros per part de cadascuna de les tres entitats constituents.
Mesfilms Inversions S.L. neix amb la finalitat d'incrementar la solidesa financera
de les companyies productores catalanes, de refermar una indústria audiovisual
pròpia afavorint el seu creixement sostenible a llarg termini, i de posicionar el
cinema català en una situació competitiva en els mercats nacionals i
internacionals. En aquest sentit, es posa en marxa com a societat que
possibilita la participació a risc de les tres entitats que la conformen en la
producció de llargmetratges cinematogràfics amb una manifesta vocació
comercial i amb una alta previsió de rendibilitat.
La creació de Mesfilms Inversions S.L. dóna resposta al conveni de
col·laboració que l'Institut Català de Finances Holding, SAU, que és l’empresa
filial de l’Institut Català de Finances a través de la qual inverteix en projectes
cinematogràfics entre d’altres, l'Institut Català de les Indústries Culturals i la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió van signar el passat mes de maig per
donar suport al sector audiovisual català.
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El Govern constitueix els dos primers consorcis que
acostaran les polítiques d’ocupació a la realitat
socioeconòmica del territori
Els consorcis integren administracions i agents socials en les polítiques
d’inserció laboral al Vallès Occidental i l’Hospitalet de Llobregat, que
compten amb una població total de 1.068.512 persones
El Govern ha aprovat la constitució dels Consorci per l’Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental i del Consorci per a la Gestió Descentralitzada
de Polítiques Actives d’Ocupació a l’Hospitalet de Llobregat. Aquests dos ens
responen al procés d’estructuració del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),
que vol reforçar l’eficiència del sistema ocupacional en base als principis de
desconcentració i descentralització. El citat procés, que segueix les línies de
l’Estratègia Europea d’Ocupació (EEO), implica en aquestes polítiques les
institucions locals i els diferents agents socioeconòmics, apropant-les així a la
realitat de cada zona.
Aquests dos consorcis, els primers constituïts pel Govern de Catalunya,
pretenen doncs adaptar al màxim les polítiques ocupacionals a l’entorn on
s’han de desenvolupar, cercant la màxima eficiència en la inserció laboral, així
com la professionalitat i la competitivitat empresarial, en línia amb la resta de
polítiques impulsades fins el moment per l’Administració catalana. Podran
beneficiar-se de l’acció dels consorcis els 252.884 habitants de l’Hospitalet i els
815.628 del Vallès Occidental; en total, una població que suma 1.068.512
persones.
Per una part, el Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès
Occidental està integrat per la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments dels
municipis de la comarca del Vallès Occidental, el Consell Comarcal del Vallès
Occidental, la Diputació de Barcelona, i les organitzacions patronals i sindicals
de la comarca.
Els objectius d’aquest Consorci són el foment i desenvolupament dels
programes, serveis i actuacions adreçats a millorar l’ocupabilitat i qualificació
de les persones i l’anàlisi de la problemàtica i les necessitats en aquest àmbits.
També juga un paper molt important la programació, justificació i avaluació de
les activitats a desenvolupar per tal de donar resposta a la problemàtica

9

 Acords de Govern 

ocupacional; la promoció econòmica, el desenvolupament territorial i la millora
de l’entorn competitiu per a les empreses i les activitats econòmiques.
El Consorci del Vallès Occidental fomentarà la cooperació de totes les entitats
consorciades i el suport a les entitats, empreses i institucions que hi col·laboren
per assolir més eficàcia, transparència i eficiència en el desenvolupament de
les polítiques públiques.
Per la seva part, el Consorci per a la Gestió Descentralitzada de Polítiques
Actives d’Ocupació a l’Hospitalet de Llobregat té com a principals objectius, a
més de l’anàlisi de les necessitats concretes del seu àmbit territorial en matèria
d’ocupació i promoció econòmica, la programació, gestió i avaluació de les
activitats que s’hi desenvolupin.
Aquest Consorci està integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i les organitzacions empresarials i sindicals de la
localitat.
El Govern signarà properament amb tots dos consorcis sengles convenis per
tal de fixar l’assignació de recursos a aportar per la pròpia Generalitat. La
posada en marxa dels consorcis suposarà, en definitiva, un canvi del model de
gestió i la descentralització dels recursos que ja es destinen en matèria
d’ocupació al territori per millorar la seva eficàcia i acostar la presa de decisions
a les persones i les empreses.
Més de 9,38 i 62,86 milions en programes d’ocupació entre 2004 i 2005 a
l’Hospitalet i el Vallès Occidental, respectivament
Entre els anys 2004 i 2005, les actuacions del SOC en matèria d’ocupació a
l’Hospitalet de Llobregat i al Vallès Occidental han suposat una inversió de
9.383.448,00 i 62.686.084,60 euros, respectivament.
En el cas de l’Hospitalet, durant els dos últims anys un total de 7.269 persones
s’han beneficiat de les 386 accions impulsades per l’Administració catalana a la
ciutat. Quant al Vallès Occidental, entre el 2004 i el 2005, 63.732 persones
s’han beneficiat de les 1.790 accions que el SOC ha posat en marxa a la
comarca. En tots dos territoris, les accions han anat dirigides bàsicament a
fomentar l’ocupació, impulsar la igualtat d’oportunitats i millorar la qualificació
professional de les persones.
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Política Institucional
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DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

•

La Comissió de Govern de Política Institucional ha acordat declarar finalitzat
el procediment d'atorgament de la concessió per a la gestió indirecta per
part de la Corporació local de Castellbell i el Vilar del servei de radiodifusió
sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.
L’any 1995, el Govern va acordar atorgar, a sol·licitud de l'Ajuntament de
Castellbell i el Vilar, la concessió per a l'explotació d'una emissora de
freqüència modulada de tipus municipal, amb caràcter provisional, a aquest
municipi.
El passat mes d’abril, l’alcalde de Castellbell i el Vilar fa tramesa de l'acord
del Ple de la corporació de procedir a donar de baixa l'emissora municipal
de ràdio, ja que no es trobava en funcionament.
Així doncs, la Comissió de Govern de Política Institucional ha declarat avui
finalitzat el procediment d'atorgament de la concessió per a la gestió
indirecta per part de Castellbell i el Vilar del servei de radiodifusió sonora en
ones mètriques amb modulació de freqüència, per desistiment d'aquesta
corporació de la seva sol·licitud inicial.

•

La Comissió de Govern de Política Institucional ha aprovat l’acord pel qual
s'autoritza l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament del
Departament de la Presidència a concedir una subvenció a l'Instituto para el
Desarrollo Local Centroamericano (IDELCA), per a la realització del projecte
"Funcionament i Organització de l'IDELCA".
La Generalitat, a través de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD) aposta per millorar la qualitat de l’ajuda al
desenvolupament, i en el Pla anual del 2006 incrementa l’ajuda financera
per a actuacions a llarg termini, en forma de projectes o programes
plurianuals; i per altra banda, selecciona àrees geogràfiques estratègiques,
com és la regió centreamericana.
D’altra banda, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD) pretén també reforçar la coordinació i complementarietat amb les
polítiques i actuacions de cooperació al desenvolupament en l’àmbit local,
tot impulsant aliances i estratègies conjuntes i promovent accions de
formació i enfortiment de les capacitats de planificació i formulació.
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Donat que aquestes línies estratègiques s’ajusten perfectament amb la
iniciativa plurianual per al “Funcionament i organització de l’IDELCA”,
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha manifestat el seu
interès en participar en el projecte com a entitat cofinançadora.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona
treballen des de fa anys per un esforç de coordinació de les seves
intervencions per millorar l’impacte de la seva cooperació en projectes
concrets de desenvolupament i municipalisme local a Centre Amèrica.
Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona desenvolupa iniciatives
municipalistes de cooperació al desenvolupament a diferents països de
Centre Amèrica, i també participarà, com a entitat cofinançadora, en el
projecte que contempla aquest Conveni.
Així doncs, amb l’acord aprovat avui, la Comissió de Govern de Política
Institucional
autoritza
l'Agència
Catalana
de
Cooperació
al
Desenvolupament a concedir una subvenció a l'Instituto para el Desarrollo
Local Centroamericano (IDELCA), per un import total de 403.250 euros, per
a la realització del projecte "Funcionament i Organització de l'IDELCA".
La finalitat general del projecte consisteix en impulsar el procés d’integració
centreamericana, tot incorporant noves temàtiques i actors en l’agenda
regional mitjançant la formació de líders, la investigació aplicada i la
incidència política en les àrees de descentralització i desenvolupament
local.
Els objectius específics del projecte "Funcionament i Organització de
l'IDELCA" són:
-

-

-

Contribuir a la formació d’un nou lideratge local que promogui els
processos de descentralització de l’Estat i de desenvolupament local a
Centre Amèrica.
Incidir en centres de decisió, en actors claus, en la ciutadania i en
l’opinió pública amb el propòsit de promoure el desenvolupament local i
la descentralització com a factors estratègics de la integració
centreamericana.
Generar nous coneixements sobre la realitat local dels països
centreamericans, la seva problemàtica, tendències i perspectives; i
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identificar les millors vies per afrontar amb èxit des de l’àmbit local els
desafiaments de la democràcia, el desenvolupament i la globalització.
Per tal de poder assolir els objectius esmentats, les actuacions previstes
s’estructuren en quatre programes de treball:
-

Institucionalizació de l’IDELCA.

-

Formació i capacitació del lideratge local.

-

Estratègies d’incidència sobre el desenvolupament local i la
descentralització de l’Estat.

-

Investigacions aplicades sobre el desenvolupament local i la
descentralització de l’Estat.

El cost total del projecte és d’1.018.745 euros, dels quals el Govern,
mitjançant l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD),
aportarà 403.250 euros al llarg de les anualitats 2006 i 2007.
DEPARTAMENT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

•

La Comissió de Govern de Política Institucional ha acordat autoritzar una
subvenció a l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes
(ACVOT).
L’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes té el seu
origen en la creació, fa catorze anys, de la delegació a Catalunya de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que és l’entitat de caire
estatal que agrupa a una part important de les víctimes del terrorisme,
especialment d’ETA. La delegació catalana de l’AVT es va crear com a
conseqüència dels atemptats de l’Hipercor.
Així, d’entre les finalitats de l’ACVOT hi ha la de donar ajuda tant moral com
material, jurídica o psicològica a les víctimes d’accions terroristes i als seus
familiars o persones properes; donar a conèixer públicament la situació
moral i material en què es troben els familiars de les víctimes; prestar tota
classe de col·laboració i cooperació a totes aquelles entitats que demostrin
activitats que redundin en benefici moral o material de les víctimes del
terrorisme; realitzar actes públics, conferències, etc, que contribueixin a
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fomentar el reconeixement social, material i humà de les víctimes; prestar
assessorament jurídic als associats, etc.
Des de la seva constitució, l’Associació ha desenvolupat diversos
programes i actuacions en matèria d’assistència legal i d’informació i
sensibilització de l’opinió pública sobre els efectes de la violència terrorista
en el cos social, amb especial incidència en el col·lectiu de les víctimes.
És per això que la Comissió de Govern de Política Institucional ha acordat
avui autoritzar una subvenció per un import de 150.000 € a l’ACVOT, per tal
de col·laborar en les despeses generals de funcionament i gestió generades
com a conseqüència de les activitats dedicades a l’atenció assistencial de
les víctimes del terrorisme i dels seus familiars, així com l’auxili tècnic per al
desenvolupament de les seves finalitats.
L’aprovació d’aquest acord suposa un increment del 50%, respecte l’any
passat, en concepte d’ajuts atorgats a l’Associació Catalana de Víctimes
d’Organitzacions Terroristes (ACVOT).
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

•

La Comissió de Govern d’Economia ha aprovat l’acord pel qual s'autoritza la
signatura dels estatuts del Consorci titular del Centre per a la Investigació i
l'Avaluació de Polítiques Públiques, i aprova una aportació inicial.
Una de les voluntats del Govern és impulsar, sota la figura d'un consorci, la
recerca i l'avaluació de polítiques públiques per tal de comprovar la seva
eficàcia en relació als objectius de les mesures implantades.
La Fundació Jaume Bofill té per finalitat la promoció d'iniciatives que facilitin
el coneixement de la nostra societat i que impulsin realitzacions que
contribueixin al seu millorament a través de la supressió de les desigualtats
de tota mena.
En aquest sentit, i per tal de promoure l'anàlisi de les desigualtats, la
Fundació ha creat i impulsa des del 2001 el Panel de Desigualtats Socials a
Catalunya (PaD).
D’altra banda, entre els objectius de la Diputació de Barcelona es troba el
de desenvolupament econòmic local des de la perspectiva de la visió
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estratègica per definir ciutats sostenibles i competitives, és per això que
està col·laborant amb la Fundació Jaume Bofill, amb l’interès de facilitar
informació i coneixement al món local per a la diagnosi i avaluació de les
polítiques públiques locals.
A més, la Universitat Pompeu Fabra ha manifestat la seva voluntat per
acollir en un dels seus campus el futur Centre per a la Investigació i
Avaluació de Polítiques i Serveis Públics que resulti del present acord,
afavorint la proximitat als grups de recerca actius en la temàtica, així com
l'aprofitament de recursos universitaris comuns com la biblioteca o la xarxa
informàtica, entre d'altres.
En aquest àmbit, el Departament d'Economia i Finances, a través de
l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), promou la producció
d'informació estadística de Catalunya en àmbits tals com la societat i la
població, el territori i l'economia.
Així doncs, la Comissió de Govern d’Economia ha aprovat l’acord pel qual
s'autoritza la signatura dels estatuts del Consorci titular del Centre per a la
Investigació i l'Avaluació de Polítiques Públiques, i aprova una aportació
inicial.
El Consorci titular del Centre per a la Investigació i l'Avaluació de Polítiques
Públiques tindrà com a principals funcions:
-

l'assessorament a les Administracions públiques o institucions
d'interès públic en el disseny i l'avaluació de polítiques públiques

-

la detecció de temàtiques d'interès en aquest camp

-

la producció d'informació i instruments

-

l'avaluació d'impacte i la difusió de resultats

Aquest Consorci es constitueix com una entitat de dret públic integrada pel
Departament d'Economia i Finances a través de l'Institut d'Estadística de
Catalunya (IDESCAT), per la Diputació de Barcelona, per la Fundació
Jaume Bofill, i per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i serà dotada amb un
import de 500.000 euros, que es destinarà a les despeses inicials de creació
i altres despeses de funcionament.
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Els òrgans de govern i administració del Consorci es troben constituïts per:
-

El/la president/a
El Consell Rector
La Comissió Executiva
La Direcció Executiva

Pel que fa al Consell Rector, màxim òrgan de govern i administració del
Consorci, s'integra per un mínim de 7 membres.
Tanmateix, com òrgan assessor del Consorci, el Consell Rector podrà
acordar la creació d'un Consell assessor integrat per experts de reconegut
prestigi en el camp de les polítiques públiques, l'àmbit acadèmic, social o
econòmic.
La seva finalitat serà assessorar al director general i al Consell Rector, i
actuar com a òrgan de pensament i reflexió, tant pel propi consorci, com per
la resta de la societat i la ciutadania.
•

La Comissió de Govern d’Economia, a proposta del conseller d’Economia i
Finances, ha aprovat autoritzar les següents despeses amb abast
plurianual:
-

Al Departament de la Presidència:
-

1.000.000,00 euros, a l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament per a la subscripció d’un conveni amb el Ministeri
de Salut de Moçambic per a l’enfortiment institucional del sector salut
a Moçambic.

DEPARTAMENT D'INTERIOR

•

La Comissió de Govern de Política Institucional ha acordat l'establiment dels
serveis complementaris a realitzar pel personal del Cos de Bombers per a
l'any 2006.
Amb l'objectiu de potenciar els serveis d'extinció d'incendis durant la
campanya d'estiu, els membres de les diferents categories del Cos de
Bombers de la Generalitat de Catalunya podran realitzar durant l'any 2006
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els serveis complementaris necessaris per a la cobertura de serveis
especials (campanya forestal, cobertura de parcs d'estiu i altres serveis
especials).
Aquests serveis complementaris són de caràcter voluntari i a prestar en tres
dies amb una jornada de 12 hores cada dia. Seran retribuïts amb la
quantitat de 243,65 € per dia.
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Política Econòmica
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DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

•

La Comissió de Govern d’Economia ha acordat atorgar l'aval de la
Generalitat de Catalunya als valors emesos per fons de titulització d'actius
acollits a la Llei de pressupostos per a 2006.
Amb la finalitat d'afavorir el finançament de les petites i mitjanes empreses
catalanes, la Llei de pressupostos per a 2006 preveu la constitució de fons
de titulització d'actius amb l'aval de la Generalitat de Catalunya i, en virtut
d'aquest manament s'han aprovat per Resolució les bases, models de
conveni i altres especificacions per la formalització dels corresponents
convenis i concessió de l'aval esmentat.
Com a conseqüència d'això, la Generalitat va signar el proppassat dia 22 de
juny els convenis de col·laboració entre el Departament d'Economia i
Finances i “la Caixa”, Caixa de Sabadell, Caixa Catalunya i Banc de
Sabadell i les societats gestores Gestión de Activos Titulizados, Gesticaixa i
Intermoney, per constituir quatre fons de titulització d’actius.
L’operació facilitarà l’accés al finançament de les petites i mitjanes
empreses de Catalunya. Aquesta operació constata el compromís del
Govern amb les pimes i reforça i complementa altres mesures ja dutes a
terme pels diferents departaments del Govern, especialment a través de
l’ICF, i que s’emmarquen en les mesures de finançament empresarial que
preveu l’Acord estratègic per a la competitivitat, la qualitat de l’ocupació i la
internacionalització de l’economia catalana.
Les quatre entitats financeres participaran en el projecte mitjançant la cessió
d’una part de la seva cartera de préstecs i altres drets de crèdit davant de
les pimes catalanes als fons de titulització. L’import inicial estimat és de
1.840 milions d’euros, dels quals la Generalitat avalarà fins a 1.452 milions.
Els quatre fons de titulització seran gestionats per GestiCaixa, del grup “la
Caixa”; Gestión de Activos Titulizados, del grup Caixa Catalunya, i
Intermoney, del grup CIMD.
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Fons

Entitats
cedents

Societat
gestora
Import

GC FTGENCAT
IM FTGENCAT

FONCAIXA

CAIXA SABADELL

SABADELL 2, FTA

FTGENCAT 4, FTA

1, FTA

Banc Sabadell

“la Caixa”

Caixa Sabadell

Intermoney

Gesticaixa

Gesticaixa

(grup CIMD)

(grup “la Caixa”)

(grup “la Caixa”)

500.000.000

600.000.000

300.000.000

GAT FTGENCAT
2006, FTA

Caixa Catalunya
Gestión de Activos
Titulizados, (grup
Caixa Catalunya)
440.000.000

Per finançar la compra d’aquests crèdits que els bancs i les caixes han
incorporat als fons, s’emetran bons que es negociaran al mercat secundari
de la Borsa de Barcelona. I aquests bons, avalats per la Generalitat fins a
un 80% de l’import d’emissió, es podran col·locar a un preu més favorable
que el que obtindrien sense aval, per la millora del ràting. Amb aquesta
operació les entitats financeres poden incrementar el nivell d’activitat i
aconseguir els nous recursos, al mateix temps que s’obliguen a reinvertir
aquests guanys en nous préstecs per a pimes.
Amb l'acord aprovat avui la Comissió de Govern d’Economia ha acordat
atorgar l'aval de la Generalitat de Catalunya als valors de renda fixa emesos
pel fons que amb la denominació "FONCAIXA FTGENCAT 4, FONDO DE
TITULIZACIÓN DE ACTIVOS" serà constituït i administrat per Gesticaixa,
SGFT, SA, per un import total de bons de titulització de 606.000.000 d'euros
i venciment total màxim el 10 de març de 2049 o el següent dia hàbil.
•

La Comissió de Govern d’Economia, a proposta del conseller d’Economia i
Finances, ha aprovat autoritzar les següents despeses amb abast
plurianual:
-

Al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca:
-

17.435.133.13 euros d'increment per a fer front a les despeses
derivades de la pròrroga de la vigència del Pla de modernització i
concentració de les cooperatives agràries de Catalunya.
El foment de la modernització i la concentració de les cooperatives i
de l’oferta cooperativa a Catalunya ha de contribuir a la millora de
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l’orientació econòmica i social de les cooperatives i les entitats
associatives agràries, amb l’adopció de mesures per incrementar la
dimensió econòmica i social de les cooperatives, restablir i potenciar
la seva competitivitat i la de les zones rurals i facilitar el
desenvolupament d’activitats econòmiques i socials millorant la
qualitat, la comercialització, les condicions ambientals i la capacitat
de creació d’ocupació en l’àmbit rural, com un element important per
reforçar la posició del sector cooperatiu en la indústria
agroalimentària i el comerç en un mercat globalitzat.
Per aquest motiu, el Govern considera en el programa de
desenvolupament rural (PDR), que cal tenir en compte els objectius
generals en matèria de cohesió econòmica i social, fomentant també
la transformació, comercialització de productes agraris, la introducció
de noves tecnologies, l’oferta de noves possibilitats de
comercialització, posant enfasi en la qualitat, protecció del medi
ambient i seguretat laboral centrant-se com a norma general en les
petites i mitjanes empreses que són les més aptes per aportar valor
afegit als productes locals.
En aquest sentit, l’any 2000 el Parlament de Catalunya va instar al
Govern a impulsar la cooperació i la formació en el món agrari
mitjançant l’elaboració i execució d’un pla de suport i millora del
sector cooperatiu que es va concretar en el Pla de modernització i
concentració de cooperatives del DARP que fou tramés i aprovat per
la Comissió Europea.
Aquest Pla, es dota amb un pressupost pluriennal pel període 20012006 de 34.245.419,19€ i ha contribuït a la concentració empresarial i
a restablir i potenciar la competitivitat de 120 empreses cooperatives
dedicades a la transformació i comercialització de productes agraris,
actuant com a mesura addicional de desenvolupament rural.
El Pla de modernització i concentració de cooperatives agràries de
Catalunya i altres entitats associatives agràries del DARP és un
instrument eficaç per aconseguir l’èxit de moltes empreses,
contribueix a reforçar el paper de les cooperatives agràries de l’àmbit
rural i a més, fomenta el cooperativisme com a via de participació i
desenvolupament.
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A més, la previsió pels propers anys és que l’agricultura, la ramaderia
i la transformació dels productes agraris hauran d’adaptar-se a les
noves realitats i variacions des del punt de vista de l’evolució del
mercat i la política de mercats, a les normes comercials de la
demanda i a les preferències del consumidor i a l’ampliació de la
Comunitat.
Aquestes transformacions afectaran no sols als mercats agraris sinó
també a les economies locals de les zones rurals en general.
La no concentració donaria lloc, en pocs anys, a una accentuada
pèrdua de competitivitat que pot comprometre greument la
supervivència de moltes entitats, especialment les que tenen un nivell
més baix de fons propis i altres desequilibris estructurals.
Amb la concentració empresarial s’aconseguirà a la vegada
empreses viables, competitives i una major cohesió econòmica i
social que reforçarà el desitjable equilibri territorial.
Així doncs, la Comissió de Govern d’Economia ha considerat la
necessitat de prorrogar la vigència del pla de cooperatives del DARP
fins al 31 de desembre de 2008 amb un increment de la dotació
pressupostària pluriennal pel període 2006-2008 de 17.435.133,13
euros, amb l’objectiu de completar les actuacions previstes i atendre
nous plans empresarials de modernització i concentració, fomentant
els projectes pendents de les cooperatives del sectors de cítrics, oli,
vitivinícola i fruits secs.
Aquests ajuts permetran fomentar la intercooperació, i s’articulen en
tres anys per contribuir a assegurar la viabilitat de les actuacions i el
Pla de modernització i concentració de cooperatives aprovat finalitza
el 31 de desembre de 2006.
Això permetria subvencionar uns 50 plans d’actuació més per al
foment de la integració cooperativa, incrementar la dimensió
econòmica i potenciar la competitivitat, repercutint els beneficis a uns
10.000 empresaris agraris socis de les cooperatives.
En total, seran destinats 51.680.552,32 euros a la modernització de
les cooperatives arreu del territori.
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Els objectius generals del pla de cooperatives pel període 2006-2008,
són:
-

Augmentar la dimensió i la viabilitat per poder competir.
Incrementar la productivitat i competitivitat.
Aconseguir empreses ben gestionades.
Atendre els nous requeriments de l’enfocament multifucional.
Assegurar el manteniment i el desenvolupament del teixit
cooperatiu.
Reforçar el paper de les cooperatives.
Fomentar el cooperativisme com a via de participació.

Per tal de poder assolir els objectius esmentats, el Pla ha fixat entre
les seves prioritats:
1) Incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives,
mitjançant el foment dels processos de concentració empresarial i
d’integració cooperativa.
2) Restablir i potenciar la competitivitat de les cooperatives i de les
zones rurals, amb inversions per l’adaptació als mercats, a les
normes comercials i a la demanda dels consumidors i la creació
de nous llocs de treball i promoció professional dels treballadors.
3) Facilitar el desenvolupament de les activitats econòmiques i
socials, amb la millora de la gestió tècnico-econòmica i comercial i
l’augment de la capacitat de desenvolupament de productes i de
màrqueting, així com ajuts a les estructures representatives i
d’assessorament a les cooperatives.
DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA

•

La Comissió de Govern d'Economia ha acordat la constitució del Consorci
per a l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i se
n'aproven els Estatuts.
El Server d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha iniciat un procés
d’estructuració basat en reforçar l’eficiència del sistema ocupacional en
base als principis de desconcentració i descentralització. Aquest procés
segueix la línia exposada a la normativa comunitària de descentralització de
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les polítiques actives d’ocupació i de participació de les institucions locals i
dels agents socioeconòmics, en aplicació del principi de participació
descendent, definit a l’Estratègia Europea d’Ocupació (EEO).
Aquest procés persegueix, alhora, aconseguir la racionalització,
simplificació, eficàcia i eficiència de les actuacions adreçades a la inserció
laboral en un sistema d’itineraris personalitzats i un major increment de la
competitivitat en l’economia per l’acció professionalitzadora.
La fórmula organitzativa escollida per a la descentralització de les polítiques
actives d'ocupació i desenvolupament en el territori és el Consorci, entenent
que, a més de respondre als principis de cooperació, dimensió territorial i
seguretat jurídica, permetran una major eficàcia en el processos d’inserció
laboral i en un augment de la competitivitat de l’economia catalana.
Així doncs, l'acord aprovat avui s'insereix en el marc d'aquest procés de
descentralització que el Govern de la Generalitat està duent a terme.
En concret, aquest Consorci tindrà els objectius següents:
-

el foment i desenvolupament dels programes, serveis i actuacions
adreçats a millorar l’ocupabilitat i qualificació de les persones;

-

l’anàlisi de la problemàtica i les necessitats en aquests àmbits;

-

la programació, gestió, justificació i avaluació de les activitats a
desenvolupar per tal de donar-hi resposta;

-

la promoció econòmica, el desenvolupament territorial i la millora de
l’entorn competitiu per a les empreses i les activitats econòmiques,

-

la cooperació de totes les entitats consorciades i el suport a les entitats,
empreses i institucions que hi col·laboren per assolir una més gran
eficàcia, transparència i eficiència en el desenvolupament de les
polítiques públiques.

Aquest Consorci estarà integrat per la Generalitat de Catalunya, els
ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès,
Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i
Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Ripollet, Rubí,
Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del
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Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell,
Vacarisses i Viladecavalls, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la
Diputació de Barcelona, les organitzacions patronals Consell Intersectorial
d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC) i Confederació Empresarial
de la Comarca de Terrassa (CECOT), la Unió General de Treballadors,
representada per la Unió General de Treballadors de Catalunya, i la
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya,
representada per Comissions Obreres del Vallès Occidental.
Pel que fa a l'assignació de recursos, el SOC signarà amb aquest Consorci
un conveni marc en el qual es concretarà l’assignació de recursos i els
objectius a assolir per part d'aquest Consorci, condicionats al finançament
que la Generalitat obtingui del Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE) i
de programes comunitaris o que pugui aportar de recursos propis.
•

La Comissió de Govern d'Economia ha acordat la constitució del Consorci
per a la Gestió Descentralitzada de Polítiques Actives d’Ocupació a
l’Hospitalet de Llobregat.
El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha iniciat un procés
d’estructuració basat en reforçar l’eficiència del sistema ocupacional en
base als principis de desconcentració i descentralització. Aquest procés
segueix la línia exposada a la normativa comunitària de descentralització de
les polítiques actives d’ocupació i de participació de les institucions locals i
dels agents socioeconòmics, en aplicació del principi de participació
descendent, definit a l’Estratègia Europea d’Ocupació (EEO).
Aquest procés persegueix, alhora, aconseguir la racionalització,
simplificació, eficàcia i eficiència de les actuacions adreçades a la inserció
laboral en un sistema d’itineraris personalitzats i un major increment de la
competitivitat en l’economia per l’acció professionalitzadora.
La fórmula organitzativa escollida per a la descentralització de les polítiques
actives d'ocupació i desenvolupament en el territori és el Consorci, entenent
que, a més de respondre als principis de cooperació, dimensió territorial i
seguretat jurídica, permetran una major eficàcia en el processos d’inserció
laboral i en un augment de la competitivitat de l’economia catalana.
Així doncs, l'acord aprovat avui s'insereix en el marc d'aquest procés de
descentralització que el Govern de la Generalitat està duent a terme.
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Aquest Consorci tindrà els objectius següents:
-

l'anàlisi de les necessitats concretes del seu àmbit territorial en matèria
d'ocupació i promoció econòmica,

-

la programació, gestió i avaluació de les activitats a desenvolupar-hi per
tal de donar resposta a les necessitats detectades.

Aquest Consorci l’integraran la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i el Baix
Llobregat, la Unió General de Treballadors i la Confederació Sindical de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
Pel que fa a l'assignació de recursos, el SOC signarà amb aquest Consorci
un conveni marc en el qual es concretarà l’assignació de recursos i els
objectius a assolir per part d'aquest Consorci, condicionats al finançament
que la Generalitat obtingui del Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE) i
de programes comunitaris o que pugui aportar de recursos propis.
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Política Social
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DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

•

La Comissió de Govern d’Economia ha aprovat l’acord pel qual s'autoritza a
l’Institut Català de Finances Holding, SAU, a l'Institut Català de les
Indústries Culturals i a Televisió de Catalunya, SA perquè creïn una societat
mercantil.
L'Institut Català de Finances Holding, SAU, l'Institut Català de les Indústries
Culturals (que té per objecte la inversió en projectes cinematogràfics), i la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió van signar, el passat mes de maig
de 2006, un conveni de col·laboració per donar suport al sector audiovisual
català.
L’objectiu era la posada en marxa d'una entitat que possibilités la seva
participació a risc en la producció de llargmetratges cinematogràfics que
tinguin una manifesta vocació comercial i que presentin una alta rendibilitat
esperada, per tal d'incrementar la solidesa financera de les companyies
productores catalanes, refermar una indústria audiovisual pròpia afavorint el
seu creixement sostenible a llarg termini, i posicionar el cinema català en
una situació competitiva en els mercats nacionals i internacionals.
Així doncs, i donat que el Govern és qui pot acordar la constitució de
societats subjectes a normes civils i mercantils, la Comissió de Govern
d’Economia ha aprovat l’acord pel qual s'autoritza a Institut Català de
Finances Holding, SAU, a l'Institut Català de les Indústries Culturals i a
Televisió de Catalunya, SA perquè creïn una societat mercantil.
Aquest societat mercantil es configura com una societat limitada amb la
denominació "Mesfilms Inversions, SL", i tindrà per objecte participar, en
règim de coproducció amb altres entitats, en la producció de llargmetratges
cinematogràfics.
A aquests efectes, la Societat participarà en el finançament de projectes, i
podrà gestionar i administrar els drets audiovisuals de les produccions en
què participi.
Cadascuna de les entitats constituents (ICF - ICIC - TVC) aportarà 1 milió
d'euros en concepte d'aportació dinerària al capital social, que serà de
3.000.000 d’euros.
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•

La Comissió de Govern d'Economia ha acordat autoritzar la signatura de
dos convenis pels quals els departaments de Medi Ambient i Habitatge i
d'Educació i Universitats (mitjançant l'AGAUR) juntament amb el
Departament de la Presidència i l'Institut Català de Finances finançaran
actuacions encaminades a l'emancipació dels joves, i es preveuen les
corresponents condicions financeres, i n'ha aprovat el seu contingut.
El Govern, a través de la Secretaria General de Joventut, vol impulsar un
conjunt d'actuacions per l'emancipació de les persones joves residents a
Catalunya. Concretament, els àmbits sobre els quals es pretén afavorir
l'emancipació dels joves són la millora de la seva empleabilitat mitjançant
l'ampliació d'estudis universitaris, i la possibilitat d'accedir a un habitatge.
A tal efecte es procediran a signar dos convenis de finançament entre els
corresponents departaments de la Generalitat i l'Institut Català de Finances,
per tal de recolzar als joves de Catalunya facilitant el seu accés al
finançament per cursar estudis universitaris i la possibilitat d'accedir a un
habitatge, mitjançant l'obtenció d'aquest en condicions preferencials a
través de préstecs concedits per diverses entitats financeres i amb la
garantia dels avals que atorgui a tal efecte l'ICF.

•

La Comissió de Govern d’Economia ha acceptat la cessió d'un terreny de
2.122 m2 de superfície situat al passeig del Ferrocarril, números 250-256 del
terme municipal de Castelldefels, ofert per l'ajuntament del municipi
esmentat, per ser destinat a la Comissaria de la Policia de la Generalitat –
Mossos d' Esquadra.
L'Ajuntament de Castelldefels, com a propietari d'un terreny situat al passeig
del Ferrocarril, números 250-256, ha ofert a la Generalitat de Catalunya la
cessió gratuïta de domini de 2.122 m2 del mateix municipi, amb la finalitat
construir i ubicar-hi una Comissaria de la Policia de la Generalitat de
Catalunya – Mossos d'Esquadra.
Donada la seva ubicació i característiques, aquest solar resulta idoni per a
la construcció d'una Comissaria dels Mossos d'Esquadra. Per aquest motiu
la Comissió de Govern d’Economia n'ha acceptat avui la cessió gratuïta.
El programa de renovació d'edificis pel Cos dels Mossos d'Esquadra és una
de les eines bàsiques del Govern per contribuir al desplegament d'aquest
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cos de seguretat i a l'assumpció de competències plenes de la Generalitat
en matèria de seguretat ciutadana.
Així mateix, amb la finalitat de concentrar els esforços de la Generalitat en
l'estricta prestació del servei públic de la seguretat ciutadana, es decideix
incorporar la iniciativa privada en la construcció i explotació de les
infraestructures que hauran de servir de base física per a la prestació del
servei, de tal manera que siguin els agents econòmics especialitzats els que
assumeixin aquestes tasques i, al mateix temps, s'alliberin recursos públics
per fer front a altres necessitats generals.
La comissaria de Castelldefels entrarà en servei l'1 de novembre de 2007, i
es preveu que hi hagi una dotació de 50 a 55 efectius.
•

La Comissió de Govern d’Economia ha modificat l'encàrrec de diverses
actuacions d’infraestructura a realitzar per
l’empresa “Gestió
d’Infraestructures, S.A.” (GISA).
En concret, s'incrementa en 2.907.000 € determinats projectes del
Departament de Benestar i Família. Així, es destinarà un total de 5.907.000
euros, per a les següents actuacions:

•

-

Construcció d’una nova residència de gent gran i centre de dia al carrer
Augusto César Sandino, al districte de Sant Andreu, de Barcelona.

-

Construcció d’una nova residència per a discapacitats psíquics al barri
de Mas Sauró, al districte de Sarrià – Sant Gervasi Barcelona.

-

Construcció d’una nova residència per a discapacitats psíquics Tres Pins
al districte de Sants – Montjuïc, Barcelona.

-

Construcció d’un casal de gent gran a Canovelles.

-

Nova seu del Departament de Benestar i Família al districte de Nou
Barris de Barcelona.

La Comissió de Govern d’Economia, a proposta del conseller d’Economia i
Finances, ha aprovat autoritzar les següents despeses amb abast
plurianual:
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-

Al Departament de Salut:
-

6.000.000,00 euros, per finançar la convocatòria de subvencions a la
construcció, ampliació, remodelatge i equipament de consultoris
locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal per als
exercicis 2006 i 2007.
Una de les prioritats del Govern és dur a terme una activitat de
foment adreçada a millorar els consultoris locals de titularitat
municipal i a adequar-los als criteris fixats pel Departament en
matèria de plans funcionals de centres d’atenció primària.
Aquestes subvencions tenen per beneficiaris els ajuntaments que són
titulars de consultoris locals, així com també els consells comarcals
que presentin un pla d’adequació que comprengui els consultoris
locals de titularitat municipal ubicats a la seva comarca, i podien
significar el finançament total o parcial de la inversió.
Per aquest motiu, la Comissió de Govern d’Economia ha autoritzat
l’aprovació d’una despesa pluriennal per import de 6.000.000 d’euros
per finançar la convocatòria de subvencions a la construcció,
ampliació, remodelatge i equipament de consultoris locals i centres
d’atenció primària de titularitat municipal per als exercicis 2006 i
2007.

-

Al Departament de Cultura:
-

840.054,96 euros, per a la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament
de Sentmenat per al finançament del projecte i l’execució de les
obres de restauració del castell de Sentmenat.
El castell de Sentmenat, propietat de l’Ajuntament de Sentmenat, pel
seu alt valor històric i artístic, té la consideració de bé cultural
d’interès nacional des de l’any 1993, per la qual cosa ha de ser
objecte d’una intervenció integral que n’asseguri la seva conservació
futura.
Aquest castell consta documentat de l’any 1065. La imatge actual del
castell defineix un gran edifici gòtic reconstruït durant els segles XIV i
XVI amb afegitons i modificacions realitzats fins als nostres dies en el
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nou ús d’explotació agrícola. Conté restes de murs que formaven part
d’estructures anteriors.
Les modificacions que ha sofert aquest edifici no permeten esclarir
una tipologia concreta a la qual el poguéssim incloure. Les obertures
de la planta baixa situen cronològicament el mur a la segona meitat
del segle XII. El cos curvilini, atesos l’aparell i la volta que el cobreix,
podria ser construït a partir d’aquesta data, tot i que sembla més
d’una data més pròxima al segle XIII o principis del XIV. La resta de
l’edifici correspon ja a reconstruccions fetes durant els segles
següents fins als nostres dies.
A l’actualitat, el castell de Sentmenat es troba deshabitat i el seu
estat estructural és ruïnós. Requereix d’una intervenció de
restauració i consolidació estructural profunda que garanteixi la seva
continuïtat o pervivència i que pugui ésser tramés en les millors de
les condicions a les generacions futures.
Així doncs, la Comissió de Govern d’Economia ha aprovat l’acord de
despesa pluriennal per valor de 840.054,96 euros per la signatura de
del conveni amb l’Ajuntament de Sentmenat pel finançament del
projecte i l’execució de les obres de restauració del castell de
Sentmenat.
Així doncs, els treballs de restauració i consolidació estructural,
finançats a parts iguals entre la Generalitat i l’Ajuntament de
Sentmenat, han d’abordar el recalçament de les façanes, la
restauració de l’estructura horitzontal formada per cobertes, forjats i
voltes, la restauració de les façanes exteriors i façanes interiors i la
restauració dels elements de comunicació vertical més destacats.
Cal recordar que l’any 2005 el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya va finançar amb l’import de 28.500,00 euros
la realització de l’aixecament planimètric, l’estudi patològic, el
projecte bàsic i d’execució i un estudi de seguretat i salut de primera
fase de consolidació del castell de Sentmenat.
Enguany el Departament de Cultura ha finançat mitjançant una
subvenció directa atorgada a l’Ajuntament de Sentmenat de l’import
de 32.372,29 euros l’estudi geotècnic del terreny que actua com a
base de suport del castell de Sentmenat, en vistes a determinar les
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causes més probables de la seva inestabilització, així com les
possibles solucions d’estabilització.

-

Al Departament d’Educació i Universitats:
-

1.749.283,59 euros, per fer front a les despeses que es derivin de la
signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Gurb per dur a terme les
obres d’ampliació del CEIP Les Escoles, de Gurb (Osona).
L’actuació té per objecte l’ampliació a dues línies d’educació infantil i
primària.

-

1.440.000,00 € per a la convocatòria de subvencions als centres
docents privats concertats, per a l'acollida i aprenentatge de la
llengua catalana, a alumnes estrangers de nova incorporació al
sistema educatiu.
La previsió de subvencions és de 60 ajuts a raó de 12.000 euros i 40
ajuts a raó de 18.000 euros. La quantia de les subvencions depèn del
nombre d’alumnat a atendre.

-

5.494.353,48 euros, per atendre la convocatòria de concurs públic
per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses
de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres
concertats d’educació especial, per al curs 2006-2007.
L'oferta de places escolars gratuïtes de la modalitat de l'educació
especial està relacionada amb els serveis de menjador, esbarjo i
transport donades les característiques específiques d'aquests
alumnes. Així doncs, és convenient que aquests alumnes rebin
aquests serveis com a complement de la seva activitat escolar, ja que
el Departament d'Educació i Universitats vol continuar ajudant a les
famílies per tal que els infants puguin ser atesos íntegrament.
El nombre de monitors de menjador subvencionats el curs 2005-2006
ha estat de 778 en el cas dels de menjador, 520 pel que fa als
d’esbarjo i 63 de transport. Així mateix, s’ha reduït el nombre
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d’alumnes per cada monitor (de 9 a 8 alumnes) per tal de millorar el
servei de vigilància a l’hora d’esbarjo.

-

9.375.000,00 € per a la convocatòria de concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de
zero a tres anys en centres de titularitat privada sense finalitat de
lucre, per al curs 2006-2007.
El mòdul de subvenció és de 750 euros per alumne/curs i per tant, es
preveu que se'n beneficiïn uns 12.500 alumnes. Així, es passa dels
700 euros per alumne i curs als 750, la qual cosa suposa un
increment del 7,14% respecte el curs anterior. No obstant, aquesta
xifra es podrà reduir en cas que la quantitat pressupostada no
permeti atendre el total de possibles centres beneficiaris.

-

4.585.152,00 euros, per a l’arrendament amb opció de compra
d’equipament informàtic homologat per a centres educatius, serveis
educatius i serveis administratius.
El Departament d’Educació i Universitats vol promoure les
Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a l’aula com a
mesura que faciliti l’evolució cap a una societat del coneixement a
Catalunya. Per a la consecució d’aquest objectiu s’han definit 5 grans
línies estratègiques d’actuació per impulsar les TIC a l’educació:
infraestructures, continguts TIC per a l’educació (informàtics i
audiovisuals), suport tècnic als centres docents, formació del
professorat i promoció de l’ús particular de les TIC per part del
professorat.
En les inversions en infraestructura hi ha dues grans actuacions en
marxa: fer arribar Internet a l’aula (passar de l’aula d’informàtica a
l’informàtica a l’aula) i subministrar equipaments als centres docents.
En la primera, fer arribar Internet a l’aula, s’està fent actuacions a
desenes de centres de Catalunya per configurar accessos a Internet
des de les aules, fent servir tecnologia de cable tradicional o fent
servir tecnologia sense cables (Wifi).
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En la segona, subministrar equipaments als centres docents, el
Departament d’Educació i Universitats té previst fer inversions fortes
per, entre altres, renovar els equipaments TIC.
Així, s’ha aprovat una inversió de més de 4,5 milions d’euros en
equipaments TIC per als centres docents i serveis educatius de
Catalunya. Les necessitats que es recullen en aquesta actuació són
les següents:









-

Al Departament de Benestar i Família:
-

-

50 aules de dibuix tècnic
150 aules de música
Material per donar suport al treball en cicles formatius (12 aules
per a cicles formatius d’informàtica, 5 aules per al cicle formatiu
d’Administració, Comerç i Màrqueting, 1 aula per al cicle formatiu
de projectes d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció, i
aula per al cicle formatiu de comunicació, imatge i so i 1 aula per
al cicle formatiu d’instal·lacions elèctriques).
Material per donar suport al treball dels serveis administratius
(620 ordinadors de sobretaula, 25 ordinadors portàtils, 40
impressores de format mitjà i 10 impressores de format gran).
Ordinadors portàtils per a àmbits educacionals específics (250
ordinadors per al treball en l’àmbit de llengües estrangeres i 78
ordinadors per al treball en l’àmbit dels serveis educatius
especialitzats).
6 impressores multifuncionals de gran format per als serveis
educatius.

860.000,00 euros, per a la contractació del servei d’anàlisi, de
desenvolupament, de proves i d’implantació de la fase II del sistema
d’informació del menor de la Secretaria de Famílies i d’Infància.

Al Departament d’Interior:
-

46.441.445,60 euros, pel finançament de l'adquisició de la xarxa
Àgora i les inversions necessàries i els serveis associats al
funcionament de la xarxa Rescat per al període 2006 – 2009.
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El 21 de desembre de 2005 el Departament d'Interior va adquirir la xarxa
Rescat a la ciutat de Barcelona. Ara esdevé necessari continuar el
desplegament de la xarxa Rescat a la resta del territori de Catalunya
mantenint el mateix model de reservar la titularitat a la Generalitat de
Catalunya, per la qual cosa es pretén adquirir l'actual xarxa Àgora.
La implantació de la xarxa Rescat esdevé necessària, tant per cobrir els
desplegaments previstos del Cos de Mossos d'Esquadra, com per substituir
les xarxes existents Nexus i Àgora.
La xarxa Rescat esdevé una xarxa única de país, significa l'ús d'una
tecnologia TETRA, digital, oberta, segura, estàndard i multiproveïdor (amb
nombrosos referents a nivell europeu). Facilita la incorporació d'altres
col·lectius, la seva operativitat i coordinació, i la implantació de
requeriments especials. A més dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers de
la Generalitat es preveu que s'hi incorporin els Bombers de Barcelona, les
Policies Locals, les Ambulàncies i els Agents Forestals.
Les anualitats de 2006 i 2007 d'aquest plurianual es finançaran amb part
dels imports previstos en l'acord de Govern de 14 de desembre de 2004. La
reducció de la despesa d'aquest plurianual s'explica per la finalització dels
serveis de la xarxa Àgora, atès que es traspassen els seus actius a Rescat
i per la menor despesa de Nexus, ja que no es desplega com inicialment es
va preveure, atès que és substituïda per Rescat.
Cal destacar que la despesa prevista per a Rescat és en tot moment
inferior a la despesa prevista inicialment per a Àgora i Nexus, per la qual
cosa la xarxa Rescat és més econòmica que les xarxes anteriors. Aquest
fet és encara més important si tenim en compte que amb el nou model de
gestió i direcció, la infraestructura de Rescat serà propietat de la
Generalitat de Catalunya, mentre que en les xarxes Àgora i Nexus es
pagava només pel servei, deixant per al proveïdor la titularitat de la
infraestructura.

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

•

La Comissió del Govern de Política Territorial ha aprovat l’acord pel qual
s'autoritza la disposició de fons per a la contractació de l'estudi d'elaboració
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del Pla estratègic del transport discrecional de viatgers de Catalunya.
El Govern té la voluntat d’elaborar un Pla estratègic del transport
discrecional de viatgers de Catalunya, per tal de poder oferir als ciutadans
un servei de transport públic de qualitat i basat en principis d’eficàcia i
eficiència.
Així doncs, amb l’acord aprovat avui, la Comissió del Govern de Política
Territorial ha acordat autoritzar el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques a contractar la realització de l'estudi “Pla estratègic del transport
discrecional de viatgers de Catalunya”.
Per a l’elaboració d’aquest estudi la Comissió de Govern de Política
Territorial destinarà un import total de 47.328,00 euros.

DEPARTAMENT DE CULTURA

•

La Comissió de Govern de Polítiques Socials ha acordat autoritzar la
signatura d'un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i
l'Ajuntament de Santa Susanna per a la concessió d'una subvenció
pluriennal per a l'organització del Festival Shakespeare durant els anys
2006 a 2008.
Des de l’any 2003, l’Ajuntament de Santa Susanna organitza el Festival
Shakespeare, certamen que enguany arriba a la seva IV edició. Aquest
Festival està dedicat íntegrament a l’escriptor britànic i és únic a l’Estat
espanyol. Té caràcter multidisciplinari i comprèn qualsevol camp artístic que
pugui estar relacionat amb la seva obra: representacions de les seves
peces de teatre, lectures, coreografies inspirades en els seus llibres,
conferències, cinema, òpera, exposicions, etc.
Es tracta d’un model de festival temàtic que engloba dues línies: la visió
clàssica i la dramatúrgia més moderna i contemporània. Així, la seva
programació està formada pels títols obligats d'aquest autor, però també per
diferents obres i posades en escena d'autors i creadors contemporanis que,
inspirant-se en Shakespeare, han fet una nova creació.
Les noves edicions del Festival estan obertes a una major
internacionalització, iniciant una sèrie de col·laboracions amb teatres i
companyies estrangeres per crear espectacles conjunts que permetin oferir
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una lectura contemporània de l’autor i incloent a la programació de teatre,
dansa i música, un cicle de cinema.
El Festival Shakespeare és un important punt de referència durant l’estiu pel
que fa a l’exhibició de les arts escèniques, amb una important repercussió
que depassa l’àmbit estrictament local.
Per aquests motius el Departament de Cultura valora molt positivament
aquesta iniciativa cultural i, en el marc de la seva voluntat de promoure les
arts escèniques i la música en el conjunt del país, vol donar suport
econòmic amb caràcter pluriennal a l’Ajuntament de Santa Susanna per tal
de consolidar el valor territorial del festival.
Així doncs, la Comissió de Govern de Polítiques Socials ha autoritzat avui el
Departament de Cultura per a la signatura d'un conveni de col·laboració
amb l'Ajuntament de Santa Susanna per a la concessió d'una subvenció
pluriennal per import màxim de 180.000 euros a l'organització del Festival
Shakespeare durant els anys 2006 a 2008.
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Política Territorial
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DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

•

La Comissió de Govern d'Economia ha aprovat el contracte programa entre
la Generalitat de Catalunya i l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
L'Institut Cartogràfic de Catalunya va ser creat l'any 1982 i li correspon
l'exercici de les competències de la Generalitat sobre geodèsia i cartografia i
sobre la infraestructura de dades espacials de Catalunya.
La llei pel qual es regula, aprovada al desembre de 2005, estableix que les
línies d'activitat, els serveis i els finançament de l'Institut Cartogràfic de
Catalunya s'han d'establir en el contracte programa que han de subscriure
la Generalitat, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, i l'Institut, amb l'informe previ dels departaments de la
Presidència i d'Economia i Finances.
Enguany, l'anterior contracte programa entre la Generalitat i l'Institut
Cartogràfic de Catalunya ha esgotat la seva vigència, la qual cosa fa que
sigui escaient la formalització d'un nou contracte programa des de l’1 de
gener de 2006 fins el 31 de desembre de 2009 per tal de regular les
relacions recíproques econòmiques i financeres entre el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques i l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
Aquest Contracte programa és l'instrument de planificació que facilita
l'exercici de les funcions que l'ICC té assignades i el compliment de la
planificació estratègica la qual compassarà el seu ritme present als
successius contractes programa mantenint l'equilibri econòmic i financer de
l'esmentada entitat i de les seves empreses filials.
El principis generals d'aquest Contracte programa són els següents:
-

el compliment en termes d'eficàcia i eficiència dels objectius establerts
en aquest CP;
l'optimització dels efectius humans i materials;
la contenció de la despesa fixa de l'ICC i la vinculació de la resta de
despeses a l'obtenció dels ingressos corresponents;
la planificació a llarg termini o estratègica i articulació de la planificació a
curt termini a partir de l'anterior;
el compliment dels paràmetres d'autofinançament establerts en aquest
CP.
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Els objectius productius i tècnics del Contracte programa formen part del
Programa d'actuació 2006-2009 de l'Institut i s'agrupen en quatre grans
apartats, les línies generals dels quals es detallen a continuació:
1.

Projectes propis del Departament de PTOP: en aquest apartat
s'inclouen projectes, estudis o informes que l'ICC realitza, dins dels
camps de la Geodèsia i la Cartografia, per cobrir necessitats
específiques del Departament, que no estan incloses com productes
que l'ICC genera de manera sistemàtica i continuada, com són, per
exemple, els Mapes d'actuacions del DPTOP.

2.

Serveis Públics:



Sistema de posicionament geodèsic integrat de Catalunya (SPGIC):
xarxes geodèsiques, geoide i sistemes de posicionament; l'SPGIC és
un servei públic que facilita als usuaris el posicionament a Catalunya,
i que dóna el marc de referència oficial a la cartografia de Catalunya i
ofereix també serveis de posicionament per a la navegació de
vehicles en temps real.



Cartoteca, Fototeca i Centre de Documentació, per tal de facilitar als
usuaris l'accés i la consulta de tot tipus de cartografia d'arreu del
món.



Difusió de la Informació: Infraestructura de Dades Espacials de
Catalunya (IDEC) i Internet.



Atenció i venda al públic de tota la producció cartogràfica de l'ICC.



Difusió i docència: participació dels membres de l'ICC en
associacions científiques i tècniques, suport a tasques de recerca,
organització de cursos, seminaris, exposicions, congressos.

3.

Sèries i productes:



Cartografia urbana, territorial (en diverses escales), geològica,
ortofoto (fotografia aèria vertical), cartografia satel·lital (per elaborar
els corresponents mapes) i bases d'elevacions del terreny, bases
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toponomàstiques. En síntesi, les cobertures cartogràfiques bàsiques,
temàtiques i derivades del país.


Delimitació territorial: l'ICC contribueix a la creació del mapa
municipal i de Catalunya i al mapa comarcal de Catalunya amb
tasques pròpies de suport tècnic (elaboració de certificacions de 429
línies de límit i expedients de delimitació).



Planificació d'espais fluvials: coneixement de les zones inundables de
Catalunya i la delimitació estricte del domini públic hidràulic.



Atles de Catalunya i publicacions.



Cadastre de Rústica.

4.

Desenvolupament i suport:



Desenvolupament i suport a la cartografia i geodèsia: sistemes de
càlcul geodèsic i fotogramètric en xarxes, posicionament d'alta
precisió, càmeres digitals sensors actius - satèl·lit i aerotransportat, i
altímetre làser, entre d'altres.

Pel que fa als compromisos econòmics de les parts, el DPTOP es
compromet a realitzar les següents aportacions a l'ICC durant la vigència
del present Contracte programa:

2006

16.475.611,79

2007
2008
2009

18.907.721,00
19.817.755,90
20.524.398,57

TOTAL 75.725.487,26

La informació cartogràfica de base de Catalunya és gratuïta. Els serveis i
productes que no siguin de difusió gratuïta i que l'ICC ofereixi a altres
departaments, organismes, empreses de la Generalitat i altres

43

 Acords de Govern 

administracions públiques, els seran facturats segons els acords que
s'estableixin a tal efecte.
Per altra banda, l'ICC cedeix al DPTOP els drets d'explotació no en
exclusiva, sense límits ni de temps, ni d'idioma ni de territori, dels productes
que es realitzen per encàrrec del DPTOP. Aquesta cessió comporta que el
Departament pugui utilitzar ell mateix i facilitar a tercers la utilització i
transformació de l'objecte de l'encàrrec, quan això sigui necessari per a
l'exercici de les competències del Departament.
Un altre aspecte a destacar és que el CP fa una previsió en relació als
romanents positius que es puguin generar a l'hora de liquidar l'exercici. En
aquest sentit, es preveu que si s'han assolit els ingressos propis i més del
85% dels objectius de gestió previstos, el 70% dels romanents es
destinaran al reforçament tecnològic de l'Institut, via noves inversions en
equips tècnics, formació i retribucions variables i no consolidables dels
recursos humans propis, i el 30% restant s'aplicarà a reduir les aportacions
del DPTOP de l'exercici pressupostari següent.
En cas de no assolir-se l'objectiu, l'import dels romanents liquidats es
minoraran de les aportacions del DPTOP de l'exercici següent.
Finalment, en aquest CP es continua amb la Comissió de Seguiment que va
néixer arrel del primer Contracte programa de l'ICC. Aquesta està integrada
per un representant del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, un de l'ICC, un del Departament de la Presidència i un del
Departament d'Economia i Finances, i és l'encarregada d'interpretar les
diferents clàusules del present Contracte programa, verificar el grau de
compliment dels objectius i analitzar les causes de les desviacions
produïdes.
•

La Comissió de Govern de Política Territorial ha aprovat autoritzar la
disposició de fons per a la contractació de l’estudi de redacció del Pla
director urbanístic de l'àmbit central del Camp de Tarragona.
És intenció del Govern potenciar un autèntic desenvolupament en xarxa del
país, amb sistemes urbans que actuïn com a autèntics nodes de vertebració
territorial de Catalunya, dotant-los d’instruments de planificació
supramunicipal que assegurin un creixement ordenat, així com l’optimització
de la inversió en infraestructures i serveis.
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En aquest sentit, el Pla director urbanístic de l'àmbit central del camp de
Tarragona, ordenarà el futur creixement d’aquesta comarca, potenciarà la
interrelació entre els municipis que l’integra i contribuirà a organitzar la
xarxa d’infraestructures i serveis, que no queden coberts per la planificació
d’àmbit municipal.
Així doncs, la Comissió de Govern de Política Territorial ha aprovat l’acord
pel qual autoritza el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
per la contractació de l'estudi "Pla director urbanístic de l'àmbit central del
camp de Tarragona" per un import de 244.900,00 euros, pels anys 2006 i
2007.
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

•

La Comissió de Govern de Política Institucional ha aprovat l’acord pel qual
s'autoritza el Departament de la Presidència a signar un conveni plurianual
de col·laboració amb la Universitat de Barcelona en matèria d'un estudi
sobre l'"Anàlisi per afrontar els riscos naturals a Catalunya”.
L’objecte del present Conveni és la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència i la Universitat de
Barcelona, per a la realització d’una anàlisi de la capacitat per afrontar els
riscos naturals a Catalunya.
No hi ha constància de que s’hagi fet mai a Catalunya una anàlisi d’aquest
tipus. Per a la realització d’aquest estudi, la Universitat de Barcelona
disposa d’un grup de recerca en riscos naturals anomenat RISKNAT, dirigit
pel Dr. Joan Manel Vilaplana, el qual coordinarà als experts de diferents
àmbits universitaris que faran aquesta anàlisi. En aquest sentit, el grup
RISKAT realitza una activitat investigadora que relaciona el fenòmens
geodinàmics amb els riscos naturals associats.
Així doncs, amb l’aprovació d’aquest acord, la Comissió de Govern de
Política Institucional autoritza el Departament de la Presidència a signar un
conveni plurianual de col·laboració, per als anys 2006-2008, amb la
Universitat de Barcelona per l’elaboració d'un estudi sobre l'"Anàlisi per
afrontar els riscos naturals a Catalunya”, per un import total de 165.155,91
euros.
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Tanmateix, la Comissió de Govern d’Economia ha aprovat avui l’acord de
despesa pluriennal per aquest mateix import.
Concretament, amb aquest estudi es vol fer una anàlisi de la capacitat per
afrontar els riscos naturals a Catalunya, com terratrèmols, vulcanisme,
inundacions, esllavissaments i despreniments, esfondraments i col·lapses,
allaus i variació de la línia de costa.
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITAGE

•

La Comissió de Govern de Política Territorial ha aprovat l’acord de
declaració d'ocupació urgent dels béns i els drets afectats pel Projecte
constructiu de millora de l'abastament d'aigua als municipis de Martorelles i
Montornès del Vallès.
Tant el municipi de Martorelles com la urbanització de Can Buscarons de
Dalt de Montornès del Vallès han patit durant els darrers estius una situació
molt delicada pel que fa a l'abastament d'aigua com a conseqüència de
l'esgotament dels pous actuals que es produeix durant els mesos més secs
de l'any.
Aquesta situació comporta la necessitat d'establir mesures extraordinàries
de limitació del consum durant l'època estival, en el que es considera
necessari adequar el sistema d’abastament actual introduint-hi diversos
elements bàsics per poder satisfer les previsions de creixement de la
demanda i garantir la reserva necessària.
A fi i efecte de millorar aquesta situació, convé executar les obres
corresponents al “Projecte constructiu de millora de l’abastament d’aigua als
municipis de Martorelles i Montornès del Vallès” amb caràcter d'urgència.
Així doncs, amb l’acord aprovat avui, la Comissió de Govern de Política
Territorial ha declarat l'ocupació urgent dels béns i els drets afectats pel
Projecte constructiu de millora de l'abastament d'aigua als municipis de
Martorelles i Montornès del Vallès.
L’objecte d’aquest projecte constructiu, que està dotat amb un pressupost
de 4.024.236,33 euros, és el de millorar i incrementar els recursos hidràulics
d’ambdós municipis amb una població total de 18.977 habitants que
resultaria beneficiada.
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Els elements principals que inclou aquest projecte són el de bombament,
canonada d’impulsió i nou dipòsit per a Martorelles de 3.000 m3 a la cota
169, així com un bombament, canonada d’impulsió i nou dipòsit per a
Montornès del Vallès de 2.000 m3 a la cota 145.
Aquest Projecte, que serà executat en 12 mesos, permetrà millorar de
manera substancial el sistema d’abastament d’aigua en alta a les
poblacions dels esmentats municipis, incrementant la capacitat
d’emmagatzematge i fent possible, d’aquesta manera, dotar de major
garantia de continuïtat el subministrament des de la xarxa bàsica.
La finalitat del Projecte és el disseny i la valoració de les obres de
construcció d’una impulsió per a l’abastament del casc urbà de Martorelles,
fins a un nou dipòsit que s’emplaçarà a la carena que domina el nucli urbà.
També es projecta una impulsió fins un altre dipòsit situat per sobre el nucli
urbà de Montornès del Vallès, per millorar l’abastament a Montornès i
garantir el subministrament al Polígon Industrial de Can Buscarons de Baix.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

•

La Comissió de Govern d’Economia, a proposta del conseller d’Economia i
Finances, ha aprovat autoritzar les següents despeses amb abast
plurianual:
-

Conjuntament als departaments de Medi Ambient i Habitatge,
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’Educació i Universitats:
-

5.810.643,71 euros, per dur a terme el Contracte programa 20062009.
El Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC) va ser creat
l’any 1995 com a consorci d’entitats públiques i actualment està
format pel Consell Comarcal del Solsonès, la Universitat de Lleida, la
Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació, la Fundació Centre de Desenvolupament Rural Integrat de
Catalunya i la Generalitat de Catalunya.
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Els seus objectius principals són fomentar la recerca, la formació i el
desenvolupament tecnològic, potenciant la col·laboració entre
l’administració forestal i el sector privat, fomentar el sector forestal i
afavorir l’equilibri territorial i establir un punt de trobada que serveixi
per coordinar i dinamitzar els esforços dins el sector forestal per tal
d’augmentar la seva eficàcia i capacitat de treball gràcies a la
concentració de recursos.
En la sessió d'avui, la Comissió de Govern d'Economia ha aprovat la
despesa que aportaran els departaments de Medi Ambient i
Habitatge, d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’Educació i
Universitats al CTFC per tal que aquest pugui dur a terme els seus
objectius.
En concret, aquests departaments realitzaran aportacions pel període
2006–2009 per un total de 5.810.643,71 euros.
D'entre els objectius operatius del CTFC que contempla el contracte
programa destaquen:
-

Impulsar actuacions en R+DTI en els àmbits forestals,
agroforestals, de la ramaderia extensiva i de la producció
ecològica incrementant els recursos provinents de convocatòries
competitives i no competitives.

-

Publicar els resultats de la recerca: incrementant el nombre de
publicacions i promovent la realització de tesis doctorals i la
participació activa del personal del CTFC en congressos i
simposis de rellevància tecnicocientífica.

-

Cercar la cooperació científica amb entitats catalanes
internacionals que treballen amb àmbits similars al CTFC.

-

Impulsar i col·laborar en l’organització d’activitats de formació
especialitzada (màster, postgraus i cursos de doctorat) amb les
actuacions següents:

i

1. Organitzar conjuntament amb la Universitat de Lleida i altres
universitats europees el Màster Forestal Europeu
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2. Col·laborar amb la Universitat de Lleida en l’organització de
cursos d’especialització (Universitat d’estiu), postgraus i en la
impartició de programes de doctorat
3. Cercar la col·laboració amb altres entitats formatives estatals i
europees per a l’organització d’activitats formatives d’abast
mediterrani
4. Organitzar i coorganitzar com a mínim un congrés científic
d’abast internacional bianualment
-

Esdevenir seu per a la formació de personal del Departament de
Medi Ambient i Habitatge (treballadors, agents rurals, facultatius
forestals).

-

Fomentar la formació continuada a tots els nivells adreçada al
teixit públic i privat en els àmbits forestals i agroforestals.

-

Crear i/o potenciar un servei d’extensió agrària en els àmbits
forestals i agroforestals en coordinació amb les administracions
competents.

-

Difondre i divulgar els resultats obtinguts en recerca.

-

Organitzar i/o coorganitzar amb les administracions signants del
CP jornades temàtiques, seminaris i fòrums divulgatius en els
àmbits propis del CTFC, en especial, un Fòrum Internacional de
Política Forestal.

-

Continuar mantenint la presència del CTFC en tots els fòrums
sobre política forestal mediterrània i el desenvolupament rural
actuant en representació de les administracions competents.

-

Mantenir i potenciar la seu mediterrània de l’Institut Forestal
Europeu, creant l’Institut Forestal del Mediterrani (EFIMED).

-

Donar assistència a les administracions signants del contracte
programa en la presentació i seguiment de projectes
internacionals.
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-

Al Departament de Política Territorial i Obres Públiques:
-

1.200.000,00 euros, per atendre la convocatòria 2006, d’atorgament
de subvencions per a actuacions en sòl de protecció paisatgística i
costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner.

-

979.302,16 euros, per a la contractació d’assistència tècnica a la
direcció de les obres en carreteres:
o Direcció de les obres de senyalització d’orientació en les
carreteres gestionades per la Generalitat.
o Direcció d’obres d’execució d’operacions de conservació integral
de carreteres de la zona est i oest de Barcelona.
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