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El Govern incrementa la inversió en obra pública per
fer front a la crisi
•

Aquest any s’hi invertiran 6.581 milions d’euros en obra pública i
s’haurà incrementat en un 63% en els últims 5 anys

•

L’obra pública del Govern generarà el 2009 més de 78.980 llocs de
treball i s’haurà augmentat en un 69% en els darrers 5 anys

•

El 2009 Estat i Generalitat invertiran 12.483 milions d’euros en
obra, un 5,6% del PIB, xifra superior a la de qualsevol país de
l’Europa dels 27

El Govern ha fet avui balanç de l’evolució de la inversió en obra pública que
està duent a terme l’Administració de la Generalitat, un dels eixos principals
de les mesures impulsades per fer front a la crisi i que actua com a element
dinamitzador en l’actual context econòmic. El Consell Executiu ha analitzat
durant la reunió d’avui les principals dades de licitació i execució en obra
pública així com les línies d’actuació de futur previstes pel Govern en aquest
àmbit.
El balanç dels darrers anys posa de relleu que el Govern ha fet un important
esforç per incrementar de forma exponencial la inversió en obra pública,
objectiu que manté com una de les prioritats bàsiques davant la situació actual
i alhora, com a eina fonamental per consolidar i reactivar l’economia del país.
Més inversió en obra pública que mai
El Govern ha apostat per l’impuls de l’obra pública els darrers anys, fet que
s’ha traduït en un creixement constant dels índexs d’inversió en obres i
infraestructures públiques des de l’any 2004 fins avui. Així, la inversió prevista
en els pressupostos de la Generalitat per a aquest mateix any és la més alta
que hi ha hagut mai, i ha arribat als 6.581 milions d’euros.
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Igualment, la inversió de l’Administració Central ha augmentat ens els darrers
anys a Catalunya. Per a l’any 2009 cal afegir-hi, a més, el Fons d’Inversió
local, que situa la inversió de l’Estat en 5.902 milions d’euros, més del doble
que l’any 2004. D’aquesta manera, el 2009 hi haurà 12.483 milions d’euros
d’inversió de l’Estat i del Govern de la Generalitat a Catalunya, que
representen un 5,6% del PIB, xifra superior a la de qualsevol país de l’Europa
dels 27.
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8.773 milions d’euros d’obra en execució
Pel que fa a les obres en execució, l’empresa pública GISA té actualment
obres iniciades o a punt de començar per valor de 8.773 milions d’euros. En
total són 480 obres civils i d’edificació que s’estan executant arreu del territori
de tot el país.
Així, l’empresa pública avança en la construcció de diferents obres posant al
servei del ciutadà noves carreteres, escoles, centres d’atenció, equipaments o
infraestructures per al transport públic. En aquest sentit, es preveu que GISA
acabi obres l’any 2009 per un import de 1.820 milions d’euros, un 2,2% més
que l’any passat.
El Govern vol mantenir aquest ritme inversor. És per aquest motiu que el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el seu grup d’empreses,
preveu licitar 2.600 milions d’euros l’any 2009. GISA representa el 77% de la
licitació prevista, la segueix FGC amb el 9% i l’Incasòl amb el 8%.
D’altra banda, la previsió és mantenir aquest nivell d’inversió en el futur. Per
fer-ho GISA té projectes en redacció que comportaran una inversió per valor
de 7.721 milions d’euros. D’aquests, el 37% correspon a inversions a la xarxa
de transports i el 33%, a carreteres. El 30% restant correspon a equipaments.
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Impuls a la creació de llocs de treball

Aquest esforç inversor impulsat
pel Govern en els darrers anys
es tradueix directament en la
creació de llocs de treball en el
sector de l’obra pública.
En aquest sentit, es preveu que
aquest any 2009 la inversió
pressupostada
per
la
Generalitat generi 78.980 llocs
de treball, un 69% més que el
2003.
El 2003, la inversió de la
Generalitat generava el 8%
dels llocs de treball de la
construcció, el 2008 el 19% i el
2009 generarà el 26% de llocs
de treball de la construcció i el
2,5% del total.
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El Govern dóna llum verd a la redacció dels plans
directors de l’àrea de Lleida i del Garraf
•

Permetrà definir amb major detall el planejament supramunicipal
d’aquestes dues àrees urbanes i coordinar la normativa
urbanística pel que fa als espais oberts, el creixement urbà i les
infraestructures

El Govern ha autoritzat avui les partides que es destinaran a l’elaboració del
Pla director urbanístic del sistema urbà de Lleida i del Garraf, als quals es
destinaran 237.800 euros i 189.000 euros, respectivament. Un cop redactats,
aquests plans permetran concretar amb més detall les directrius que marquen
els plans territorials de les terres de Lleida, que el Govern va aprovar
definitivament el mes de juliol de l’any 2007 i de la Regió metropolitana de
Barcelona, que es troba en procés d’elaboració.
El Pla director de l’àrea de Lleida
El Pla director urbanístic de l’àrea urbana de Lleida abastarà els 31 municipis
que tenen una relació més estreta amb la capital del Segrià, i constitueixen un
sistema amb una dinàmica pròpia. Haurà de concretar per a aquests àmbits
les directrius del Pla territorial pel que fa als espais oberts, les reserves
d’infraestructures i les possibilitats de creixement dels nuclis urbans.
Es tracta dels municipis d’Els Alamús, Albatàrrec, Albesa, Alcanó, Alcarràs,
Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almenar, Alpicat, Artesa de
Lleida, Aspa, Benavent de Segrià, Corbins, Gimenelles i el Pla de Font, Ivars
de Noguera, Lleida, Montoliu de Lleida, la Portella, Puigverd de Lleida,
Rosselló, Soses, Sudanell, Torrefarrera, Torres de Segre, Torre-serona,
Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià. Tots ells pertanyen a les
comarques del Segrià i de la Noguera.
El Garraf: una comarca amb ràpid desenvolupament
D’altra banda, el Govern també ha autoritzat la redacció del Pla director
urbanístic de la comarca del Garraf. Amb això, el Govern dóna resposta als
municipis de la comarca que hagin demanat de poder comptar amb un
instrument d’aquestes característiques per tal de coordinar els seus respectius
planejaments.
Tot i que el Pla territorial metropolità s’està ultimant i properament sortirà a
informació pública, s’ha optat per començar a impulsar el Pla director del
Garraf ateses les necessitats específiques d’aquesta comarca.
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El Garraf és la comarca que va registrar un major creixement durant la dècada
dels 90, amb un increment de població del 39% respecte del total de la regió
metropolitana. Aquest auge de població s’ha produït amb un model territorial
que concentra els residents i l’activitat en els municipis grans de la costa, i
deixa els petits municipis de l’interior amb una població dispersa i organitzada
en residències de baixa densitat.
Aquesta situació es trasllada també al model d’infraestructures, amb una
elevada concentració de vies de comunicació al litoral del Garraf en detriment
de l’interior. La comarca s’enfronta, doncs, a reptes urbanístics i
d’infraestructures que necessitaven tant la visió global del territori com la del
Pla director urbanístic que ara s’impulsa.
El Pla Director del Garraf abastarà els municipis de Canyelles, Cubelles,
Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú.
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La posada en marxa de l’edifici que centralitzarà tots
els serveis administratius del Govern a Girona
permetrà estalviar 1,3 milions d’euros
•

El nou equipament millorarà l’eficàcia i l’eficiència dels recursos
públics i permetrà estalviar 1,3 milions d’euros només en lloguers

•

Es tracta del primer edifici corporatiu i multidepartamental de la
Generalitat

El Govern impulsa la posada en marxa de la nova seu de l’Administració de la
Generalitat a Girona, que centralitzarà en un mateix espai la Delegació
Territorial del Govern i el serveis territorials dels diferents departaments a la
demarcació, actualment dispersos pel territori. La unificació de tots els serveis
en aquest nou edifici permetrà estalviar 1,3 milions d’euros només en
concepte de lloguers, xifra a la que no s’hi ha avaluat encara l’estalvi en
consums elèctrics i demés serveis. El nou equipament, les obres del qual ja
han finalitzat, està situat a l’antic Hospital de Santa Caterina de Girona i
aplegarà al voltant de 850 treballadors.
El pressupost d’aquest 2009 per a la posada en funcionament de l’immoble i la
distribució entre els diferents departaments de les despeses d’instal·lació,
reposició i funcionament del nou edifici serà de 4.840.000 d’euros. El Govern
ha donat avui el vistiplau a aquesta despesa que inclou també els serveis
(aigua, electricitat, gas), el manteniment, el mobiliari o l’equipament informàtic
i audiovisual, entre d’altres.
La seu de l’Administració de la Generalitat a Girona és el primer edifici
corporatiu i multidepartamental del Govern, ja que agruparà en un mateix
espai les unitats administratives de l’Executiu. Això permetrà millorar l’eficàcia
i l’eficiència en la gestió dels recursos públics, ja que no només suposarà un
important estalvi econòmic, sinó que a més facilitarà els tràmits dels
ciutadans, que trobaran tots els serveis centralitzats en un mateix espai. De
fet, l’objectiu és que esdevingui l’edifici principal i de referència de
l’administració a les comarques gironines. Actualment el Govern disposava de
26 dependències en espais de lloguer.
Les obres de la nova seu van començar l’any 2006, amb l’enderroc dels
edificis annexos a l’antic Hospital de Santa Caterina. Els treballs han finalitzat
recentment i en breu l’edifici es posarà en marxa en període de proves, per tal
de comprovar el correcte funcionament de tots els serveis. Posteriorment s’hi
traslladaran els treballadors. El nou equipament té una superfície total
construïda de 30.754 metres quadrats. Consta d’un edifici de serveis de nova
planta amb un aparcament subterrani (també de nova construcció) i de l’edifici
històric, que s’ha rehabilitat. També s’ha urbanitzat l’interior de l’illa
d’equipaments de l’hospital, i les places Pompeu Fabra i Hospital.
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El Govern modifica la Llei de l’Oficina Antifrau per tal
que el director pugui ser escollit per majoria absoluta
•

Aquest és el sistema previst en l'elecció d'altres càrrecs de
rellevància institucional com és el cas del Síndic de Greuges o
del Síndic major de la Sindicatura de Comptes

El Govern ha acordat avui modificar la Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya
perquè permeti un sistema de doble votació per a l'elecció del seu director en
el cas que el nomenament no sigui possible per manca de la majoria de les
tres cinquenes parts del Parlament. La modificació estableix que, en el mateix
Ple, es pugui produir una segona votació en què es requerirà la majoria
absoluta dels membres del Parlament per fer efectiva la seva elecció.
Aquest procediment pel qual el Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de
modificació de la Llei de l’Oficina Antifrau, és el que ja està previst per a
l'elecció d'altres càrrecs de rellevància institucional com és el cas del Síndic
de Greuges o el Síndic major de la Sindicatura de Comptes.
De la mateixa manera, el procediment pel cessament en cas de negligència
notòria i greu en el compliment de les seves obligacions i els deures del seu
càrrec, és el mateix que s’estableix pel nomenament.
L’Oficina Antifrau és l’òrgan que té com a finalitat prevenir i investigar casos
d'ús i destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament
irregular en les administracions públiques catalanes. La Llei de la seva creació
va ser aprovada pel Parlament el 5 de novembre passat.
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El Govern reconeix els mèrits laborals de 19 persones
i 10 empreses i entitats amb les Medalles i Plaques
President Macià
•

Aquests guardons són un reconeixement als treballadors i als
empresaris que s’han distingit per la dedicació, la constància i
l’esperit d’iniciativa en el treball

•

També volen recompensar la seva contribució a l'impuls de
l’economia catalana

El Govern ha acordat avui concedir la Medalla al treball President Macià 2009
a 19 persones i la Placa al treball President Macià 2008 a 10 empreses,
entitats i organismes amb seu a Catalunya. Les Plaques i Medalles al treball
President Macià volen recompensar tant a treballadors com a empreses pels
seus mèrits laborals i la seva contribució a l'impuls de l’economia catalana.
Aquests guardons també són un reconeixement als treballadors i als
empresaris que s'han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit
d’iniciativa en el treball, i a les empreses i les entitats que han adoptat millores
i iniciatives de progrés en l’ordre laboral. La concessió d’aquests guardons,
que es van crear l’any 1938, és oberta a qualsevol persona o entitat.
Medalles al treball President Macià
El Govern ha acordat atorgar la Medalla al treball President Macià a les
persones següents:
-

-

-

-

Jordi Agustí Julià. Magistrat del Tribunal Suprem. Per la
coherència amb els ideals dels seus inicis professionals, exemple
d’esperit de superació i pel compromís amb els drets de les
persones treballadores.
Javier Bardají Garrido. Metge radiòleg. Per la seva gran capacitat i
entrega d’hores de dedicació a l’àmbit de la medicina amb la qual ha
incentivat la millora de l’atenció radiològica a la demarcació de
Tarragona.
Xavier Batalla Garcia. Periodista. Perquè s’ha convertit en un
referent del periodisme internacional apropant els moments
destacables en el desenvolupament de la història del món de
manera objectiva i entenedora als lectors.
Santiago Bedoya Alejandre. Mestre. Per la seva activitat docent,
marcada per la feina ben feta que ha volgut transmetre als seus
alumnes i els anys dedicats a l’ensenyament.
Lorenzo Blanco Cabero. Sindicalista. Pel seu compromís amb les
persones i la seva implicació social, i en la lluita per aconseguir
millores socials, especialment per a la gent gran.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anna Bofill Levi. Arquitecta i compositora. Per la seva dedicació i
constància en la feina tant en el camp de la música com en el de
l’arquitectura, i també per la seva capacitat emprenedora.
Carme Bosch Amblas. Comptable i sindicalista. Per la seva gran
capacitat de treball, pel seu exemple de superació personal i de
conciliació de la vida laboral, sindical i familiar, i la seva dedicació
desinteressada amb la vida social i política.
Sebastià Catllà Calvet. Manyà i empresari. Per la seva vocació
empresarial en la creació d’empreses i en la preocupació constant
en la formació de les persones treballadores en un sector
econòmicament estratègic com és el del metall.
Victoria Combalía Dexeus. Assessora i crítica d’art. És una de les
expertes d’art contemporani amb més prestigi a nivell internacional i
és reconeguda per la importància de la seva feina en aquest àmbit i
per haver contribuït a la imatge de Catalunya com a focus d’Art
Contemporani.
Joan Curto Massana. Empresari i constructor. Per la seva
capacitat de reconvertir i adaptar la seva empresa familiar
Construcciones Curto, per la seva trajectòria i per ser un referent en
el sector de la construcció.
Pascual Fernández Pruñanosa. Sindicalista i regidor. Pel seu
compromís en la defensa de la llibertat, igualtat i millora de les
condicions de les persones treballadores, i per l’impuls per enfortir i
fer créixer el món sindical i associacionista.
Josep Lluís Francesch i Casanovas. President de la Fundació
Pimec. Per la seva dedicació i constància en l’associacionisme
empresarial, la tasca social desenvolupada en temes de formació i
orientació de joves, i la seva participació en diverses fundacions de
caire social.
Pere Frigola Casadellà. Pagès emprenedor. Per la seva
contribució al desenvolupament de l’agricultura i la fructicultura a
Girona i a Catalunya des de la Cooperativa Girona Fruits, de la qual
va ser soci fundador.
Joan Gummà Bargés. Empresari i emprenedor. En reconeixement
de la seva dedicació i constància en la feina al llarg de tota la vida
professional i la seva iniciativa, que ha suposat la pervivència en el
temps, l’expansió i la diversificació de l’empresa familiar grup
Abantia.
Carmen Mur Gómez. Empresària. És presidenta executiva i
consellera delegada de Manpower a Espanya i és reconeguda per
ser un referent en el món dels negocis i una representant del
lideratge de les dones en el món laboral.
Francesca Puigpelat Martí. Docent. És catedràtica de Filosofia del
Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i és reconeguda per
la seva dedicació i constància en la feina al llarg de tota la vida
professional al voltant de l’àmbit jurídic i la filosofia del dret.
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-

-

-

Milagros Sánchez Mascunan. Comercial. Per la seva llarga
trajectòria laboral -48 anys cotitzant a la Seguretat Social-.
Actualment treballa al Col·legi Oficial d’Agents Comercials.
Albert Sierra Puyuelo. Administratiu. Per la seva llarga trajectòria
laboral -52 anys cotitzant a la Seguretat Social- que ha
desenvolupat a l’empresa Valls Hermanos, dedicada a la instal·lació
de vidres.
Irene Vázquez Mier. Psicòloga i empresària. Fundadora de l’Escola
d’Alta Direcció i Administració (EADA), ha marcat un estil en el
desenvolupament de la formació de directius d’empresa, en la
inserció de la dona en el món laboral i en el progrés econòmic i
social.

Plaques al treball President Macià
El Govern ha acordat atorgar la Placa al treball President Macià a les
institucions i empreses següents:
En la categoria de foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat:
•

•

•

Fundació Eduard Soler. Escola de treball. En reconeixement al seu
esperit emprenedor, recolzant la creació de noves empreses i
fomentant el naixement de noves iniciatives empresarials i alhora en la
seva contribució en el desenvolupament industrial de la comarca del
Ripollès.
Gremi Provincial Artesà de Perruqueries i Bellesa de
Lleida. Associació d’empresaris d’aquest sector. Pels més de 50 anys
d’història del gremi impulsant l’associacionisme en el sector, el
reciclatge permanent dels associats, i representant i vetllant pels
interessos dels perruquers de Lleida.
Unió d’Antics Saladors d’Anxova de l’Escala. Unió d’empreses. La
Unió d’antics Saladors d’Anxova de l’Escala està formada per les 5
empreses anxoveres de l’Escala, algunes de les quals fa més de cent
anys que es dediquen a aquesta tasca,. És reconeguda per la seva
tasca de creació d’ocupació. Donen feina a un 40% de la població
activa femenina.

En la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida
personal, laboral i familiar:
•

•

IBM, S.A.E. Comercialització de programes i eines informàtiques. Per
ser pionera en la implementació de plans d’igualtat d’oportunitats, per
fomentar mesures de conciliació laboral i per la seva preocupació per la
innovació i per fomentar la igualtat d’oportunitats en el treball en
diversos àmbits.
KH Lloreda, S.A. Empresa de fabricació de productes de neteja. Per la
feina que ha desenvolupat en equip per intentar aplicar solucions
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innovadores no només en l’àmbit tecnològic, sinó també en les
polítiques socials amb important mesures de conciliació laboral i
mediambientals.
En la categoria de responsabilitat social empresarial:
• Cafès Novell, S.A. Empresa dedicada a la producció i venda de cafè.
En reconeixement a la seva implicació i responsabilitat social amb les
injustícies originades al sector del cafè i per ser la primera empresa
d’àmbit peninsular en obtenir dos segells que acrediten l’elaboració de
Cafè Responsable i Comerç Just.
• Esade-Universitat Ramon Llull. Escola de negocis. En reconeixement
al seu compromís amb la Responsabilitat Social Empresarial, tant a
nivell intern com a l’hora de transmetre als seus alumnes la importància
d’assumir responsabilitats i compromisos al servei d’una societat més
justa.
• Escorxador de Girona, S.A. Empresa dedicada al sacrifici de bestiar i
preparació i conservació de la carn. Pel seu projecte que contribueix a
facilitar la integració social i laboral dels treballadors estrangers i el
manteniment de la cohesió social.
En la categoria de seguretat i salut en el treball:
•

•

Sandvik Española, S.A. Empresa siderometal·lúrgica. Per la seva
destacada política de prevenció de riscos laborals i per la seva
preocupació pel medi ambient.
Scheneider Electric España, S.A. Empresa de gestió de l’energia. Per
elaborar una forta aposta per la protecció i la seguretat laboral a través
de diverses accions que han contribuït a la millora de les condicions
laborals dels seus treballadors i treballadores.
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El Govern atorga els guardons de reconeixement del
sector pesquer català
•

Pescadors de les confraries de Vilanova i la Geltrú, Barcelona i
Mataró reben medalles per la seva dedicació a la mar

•

Entre els premiats també hi ha el projecte de l’Alguer de Mataró

El Govern ha acordat avui els premiats amb els guardons per al
reconeixement d’actuacions a favor del sector pesquer català, concretament
les Medalles i Plaques de la Pesca Catalana. L’acte d’entrega dels guardons
tindrà lloc el dissabte 16 de maig, a Mataró, en el decurs de la Gran Festa de
la Pesca Catalana.
Amb aquests guardons, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural reconeix la tasca de les persones i les entitats, nacionals o estrangeres,
que amb el seu esforç i la seva dedicació han contribuït al desenvolupament
del món de la pesca, prestant serveis rellevants al sector o contribuint amb la
seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos del sector
pesquer.
La Medalla de la Pesca Catalana distingeix les persones que hagin contribuït
amb el seu esforç i dedicació a la millora del sector pesquer català. Per la
seva part, la Placa de la Pesca Catalana distingeix les persones jurídiques,
públiques o privades, que hagin destacat per la seva activitat a favor del
foment de la pesca a Catalunya. Aquests guardons són a títol exclusivament
honorífic i no comporten cap aportació econòmica.
Enguany, els guardonats seran:
Medalla de la Pesca Catalana
Josep Ayza Rosales, per tota una vida dedicada al món de la pesca. Fill de
família marinera, va néixer a Vinaròs però des dels 17 anys ha estat pescador
d’arrossegament de Vilanova i la Geltrú. Abans que les noves tecnologies ens
portessin l’ús de plòters, ordinadors i GPS, el senyor Ayza elaborava plànols,
mapes i maquetes amb enfilacions, senyes i escandalls. Ha escrit articles
sobre pesca i temes relacionats amb la mar, ha fet conferències i cursets
educatius per a escolars sobre la mar i l’ofici de pescador i ha publicat el llibre
Les barques grogues. Actualment és el responsable de la conservació del bot
de salvament Víctor Rojas, un dels símbols dels pescadors vilanovins, que ell,
desinteressadament neteja, pinta i calafateja.
Joan Josep Blasco París, treballador de la Confraria de Pescadors de
Barcelona des de l’any 1969. Va néixer a Barcelona el 31 de maig de 1940.
Fill de pescadors i patró de pesca, ha fet de subhastador de la llotja i ha
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col·laborat activament i desinteressada en tots els actes de la Confraria. Gran
afeccionat a la cuina, especialitzat sobretot en fumets i cassoles de peix, ha
cuinat per a personalitats del món polític i cultural de l’Estat i en les fires
Barcelona-Degusta i Saló Nàutic. Cada any participa en els actes de
celebració de la Mare de Déu del Carme, preparant la seva “cremaeta” de rom
per a més de cents assistents.
Josep Nin Alsina, pescador del tremall, avui dia jubilat. Nascut a Vilassar de
Mar l’any 1934. Des que es va afiliar a la Confraria de Pescadors de Mataró
sempre ha estat vinculat a la Junta General i ha estat, durant 25 anys, el
vicepresident primer de la Confraria. Gràcies al seu treball i a la seva
empenta, la Confraria de Mataró compta avui amb una nova llotja, un edifici
modern, cintes per a la subhasta automàtica i nevera per dispensar el gel.
Placa de la Pesca Catalana:
Projecte de l’Alguer de Mataró, per la seva tasca de seguiment de l’estat de
la comunitat d’alguers i actualització d’una cartografia de les superfícies
ocupades pels alguers situats a Mataró. El projecte té com a objectiu conèixer
l’estat d’aquesta comunitat i el seu funcionament a nivell ecològic, i generar un
corrent de participació per part del voluntariat ambiental i les institucions.
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El Govern finalitza el primer traspàs de personal de
diversos centres al Consorci de Serveis Socials de
Barcelona
•

81 nous treballadors de tres centres de la Generalitat de Catalunya
passaran a dependre del Consorci, l’ens que dirigeix i coordina la
xarxa de serveis socials de Barcelona

•

Amb aquesta transferència, que correspon al mandat de la Carta
Municipal de Barcelona, ja són 914 els treballadors que dependran
del Consorci

El Govern ha finalitzat avui el primer paquet de traspassos del personal de
centres de serveis socials de la Generalitat de Catalunya al Consorci de
Serveis Socials de Barcelona. La mesura afecta un total de 81 treballadors
repartits entre el centre d'acollida Els llimoners (53 persones), la Comunitat
Infantil Sant Andreu (19 persones) i el centre de dia d'atenció especialitzada
Oràlia (9 persones). Amb aquest traspàs, que compleix el mandat de la Carta
Municipal de Barcelona, ja són 914 les places de personal que passen a
dependre del Consorci.
Aquest acord està inclòs dins la primera transferència de serveis socials al
Consorci que va començar el maig de l’any passat i que, a més d’aquestes
places, incloïa la cessió de serveis de l’àrea d’atenció a la família, la infància i
l’adolescència, així com d’atenció a persones amb discapacitat i a
drogodependents.
El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, integrat pel Govern i
l’Ajuntament de Barcelona, és l’encarregat de coordinar la xarxa de serveis
socials de la ciutat. Concretament, gestiona els serveis, establiments,
programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social en l'àmbit
territorial del municipi de Barcelona. El Consorci, que es va constituir l’any
2006, té com a objectiu garantir el bon accés dels ciutadans als serveis socials
i donar una atenció de proximitat a la ciutadania.
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El Govern destina 46 milions d’euros a actuacions de
Salut Pública a la ciutat de Barcelona
•

Aquesta és la inversió que el Govern aportarà a l’Agència de Salut
Pública de Barcelona per al desenvolupament dels seus serveis
pel període 2009-2012

•

L’Agència de Salut Pública de Barcelona actua en la vigilància de
brots epidèmics i el control de malalties transmissibles, la
seguretat i higiene dels aliments i del mediambient, la prevenció i
la promoció de la salut, la salut laboral o l’atenció a les
drogodependències

El Govern ha acordat avui destinar 45.862.174 euros pel desenvolupament
dels serveis que prestarà l’Agència de Salut Pública de Barcelona durant el
període 2009-2012. Aquest partida constitueix la renovació del l’acord de
finançament signat el febrer del 2005 entre el Govern de la Generalitat,
l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Agència de
Salut Pública de Barcelona pel període 2005-2008.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona aportarà a l’Agència la quantitat
de 16.701.396 euros per a l’exercici 2009, una aportació que serà actualitzada
anualment durant la durada del conveni, en la proporció que experimentin amb
caràcter general els pressupostos del consistori.
En l’acord del 2005 es detallaven les aportacions i compromisos de
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en compliment del
conveni signat el 31 de maig del 2001 entre el Govern de la Generalitat,
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona, que va
determinar que el finançament de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
correspon en un 60% a l’Ajuntament de Barcelona i en un 40% a la Generalitat
de Catalunya.
L’Agència de Salut Pública de Barcelona va ser constituït com a organisme
autònom després que el Consorci Sanitari de Barcelona va aprovar-la
definitivament el 2002, seguint el mandat de la Llei de la Carta Municipal de
Barcelona de l’any 1998.
Amb aquest nou acord es referma el compromís actiu de la Generalitat de
Catalunya amb la salut pública com un eix fonamental de les actuacions de
vigilància, prevenció, promoció i protecció de la salut, i particularment amb les
actuacions que es porten a terme des de l’àmbit local, consolidant els serveis
que presten aquelles institucions que, com l’Agència de Salut Pública de
Barcelona han demostrat una reconeguda solvència i capacitat resolutiva.
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El Govern convoca oposicions per a 86 places de
tècnics i llicenciats en els àmbits de salut pública,
química i diverses enginyeries
•

La convocatòria respon al compromís del Govern de reduir la
interinitat de l’ocupació a l’Administració catalana

El Govern ha aprovat la convocatòria d’oposicions per a l’any 2009 de 86
places de l’Administració pública per al cos de titulació superior, salut pública,
química i enginyeria química, i per al cos de diplomatura, enginyeria tècnica
d’obres públiques i enginyeria tècnica de telecomunicacions.
Aquesta oferta se suma a d’altres ja aprovades i previstes per al 2009, amb
l’objectiu de donar compliment al compromís del Govern de reduir la interinitat
de l’ocupació a la Generalitat. Les 86 places convocades dels cossos
d’administració especial es distribueixen de la manera següent:
-

Cos de titulació superior, salut pública: 61 places
Cos de titulació superior, química: 7 places
Cos de titulació superior, enginyeria química: 6 places
Cos de diplomatura, enginyeria tècnica d’obres públiques: 8 places
Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de telecomunicacions: 4 places

La publicació de les bases de la convocatòria d’aquest procés selectiu tindrà
lloc a finals d’aquest mateix mes d’abril i les primeres proves està previst que
es realitzin durant el mes de juliol.
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El Govern impulsa, junt amb la Fundació Guttmann, la
construcció d’un gran complex per a discapacitats i
gent gran al barri de la Sagrera de Barcelona
•

Es tracta d’una gran equipament residencial de serveis socials
especialitzat perquè hi puguin viure persones amb discapacitat
física, grans i joves

•

El projecte, impulsat per la Fundació Guttmann, comptarà amb
prop de 20.000 metres quadrats i estarà situat al barri de la
Sagrera de Barcelona

•

El Govern ha donat el vistiplau al conveni de col·laboració que van
signar el febrer els departaments d’Acció Social i de Salut, i
l’Ajuntament de Barcelona, amb la Fundació Institut Guttmann per
a la construcció de l’equipament

El Govern ha fet avui un nou pas endavant per impulsar la construcció del
futur complex de serveis socials “Al cor de la Sagrera” de la ciutat de
Barcelona, que comportarà la construcció d’una gran infraestructura de prop
de 20.000 metres quadrats amb equipaments adaptats i serveis socials
especialitzats per a les persones amb discapacitat física, persones grans i
joves estudiants. El nou complex residencial estarà situa a la confluència de
l’avinguda Meridiana i el carrer de Garcilaso del barri de la Sagrera, el l’antic
emplaçament de l’Institut Guttmann, creat el 1965, que va ser enderrocat
després del trasllat de la institució a Badalona.
El Govern ha donat el vistiplau al conveni de col·laboració que aquest 25 de
febrer van signar els departaments d’Acció Social i Ciutadania, i el de Salut,
amb l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Institut Guttmann, per tal de
portar a terme aquest gran complex residencial. El futur complex, que també
oferirà servei als veïns del barri, inclourà:
-

Un conjunt de 150 unitats residencials de vida autònoma, algunes per a
ús individuals i d’altres per a ús doble. El disseny de totes les unitats
tindrà en compte el concepte “disseny per a tothom” i comptarà amb
elements de domòtica bàsica per facilitar l’accés i el control de l’entorn
dels usuaris. Els destinataris seran persones soles o en parella,
afectats de discapacitat; i també persones grans i joves (universitaris)
amb o sense discapacitat.

-

Una residència de gent gran de 80 places i centre de dia.

-

Una residencia assistida per a persones amb gran discapacitat física de
60 places i centre de dia.
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-

Diversos equipaments comunitaris, de tipus sanitari, social i cultural.
Alguns seran d’ús restringit i altres oberts al barri i a tota la ciutadania.
També hi haurà un espai comercial tant per als residents, com per al
públic en general, amb restaurant, quiosc, perruqueria, bugaderia, etc.
Així mateix està previst un pàrquing públic en el subsòl.

D’una banda, la Fundació Institut Guttmann posarà a disposició dels
departaments d’Acció Social i de Salut un màxim del 50% de les places per a
persones amb gran discapacitat física; un mínim del 30% de les places per a
persones grans i un màxim del 50% de les places del servei de dia de
rehabilitació.
De l’altra, el Govern facilitarà el suport tècnic i la col·laboració necessària per
tirar endavant el projecte “Al cor de la Sagrera” com a model de vida
independent. Així mateix, el Govern estudiarà els mecanismes necessaris per
oferir suport financer a la Fundació Guttmann, en funció de les disponibilitats
pressupostàries i competencials, que es determinarà amb protocols
addicionals al conveni signat el passat febrer.
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Altres Acords de Govern
El Govern impulsa per Llei la segregació de la Canonja perquè sigui
municipi independent de Tarragona
El Govern ha iniciat avui el primer tràmit per poder elaborar la Llei que ha de
fer possible l’aspiració de la Canonja d’esdevenir municipi independent de
Tarragona. Amb l’aprovació de la memòria inicial d’aquest Projecte de llei, el
Govern dóna compliment així a una reivindicació històrica d’aquest municipi
que compta amb el consens de totes les forces polítiques.
El Govern impulsa així una iniciativa legislativa específica per donar
compliment a les aspiracions de la Canonja, que no estan previstes en cap de
les legislacions actuals vigents. Tot i veure’s obligat a denegar la segregació,
el 7 de gener passat, el Govern va constatar que hi havia raons de pes que
justificaven la voluntat de la Canonja d'esdevenir municipi independent de
Tarragona i que tenien a veure amb el fet que la petició compta amb el
consens de totes les forces polítiques i que la Canonja ja havia estat un
municipi independent abans del franquisme. Per aquest motiu, el Govern es
va comprometre a impulsar l’aprovació d’una llei al Parlament per a la creació
de l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Canonja com a municipi
independent.
Està previst que el Projecte de llei s’aprovi per part del Govern durant els
propers mesos i que un cop sigui validat pel Parlament, el nou municipi
independent de la Canonja sigui una realitat.
Requisits per a la creació d’un nou municipi
El 16 d’abril de 2007 els plenaris municipals de Tarragona i la Canonja van
acordar formalment tramitar a la Generalitat l’expedient de segregació. El
febrer de 2008, la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya va emetre
un informe negatiu sobre l’expedient perquè es va considerar que, segons la
legislació vigent, no són nuclis territorialment diferenciats ja que entre el nucli
urbà de la Canonja i el nucli de Bonavista, situat al terme de Tarragona
existeix continuïtat territorial i d’edificacions i, per tant, no hi ha una franja
d’una amplada mínima de 3.000 metres entre els nuclis més propers dels
municipis. Aquest és actualment el requisit indispensable previst per llei per a
la creació d’un nou municipi.
Tot i així, la Comissió de Delimitació Territorial va demanar que es tingués en
compte l’especificitat del cas, ja que reconeixia les peculiaritats d’ordre social,
geogràfic i sobretot històric de la Canonja. Malgrat aquestes consideracions, la
Comissió Jurídica Assessora va emetre el mes de març un dictamen
desfavorable a la segregació perquè, en compliment amb la normativa vigent,
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no es complien tots els requisits previstos legalment per poder constituir un
nou municipi.
Un cop tramitat l’expedient a la Comissió de Delimitació Territorial i el
dictamen desfavorable de la Comissió Jurídica Assessora, el Govern va haver
de denegar l’expedient de segregació de la Canonja respecte al municipi de
Tarragona, però es va comprometre paral·lelament a impulsar una nova
normativa que ho fes possible.
Les característiques especials que concorren en el nucli de la Canonja, com
són la voluntat constant manifestada pels seus habitants, la petició formulada
pel municipi de Tarragona i per la pròpia Entitat Municipal Descentralitzada de
la Canonja, així com l’acord unànime entre totes les forces polítiques, han
empès el Departament de Governació a l’elaboració d’aquesta Llei per a la
creació del municipi independent de la Canonja.
L’antic municipi de la Canonja va existir com a tal fins l’any 1964, en què va
ser annexionat a Tarragona i, parcialment, es va constituir en entitat local
menor. En l’actualitat, i des del mes del març de 1983, ha estat reconegut com
a Entitat Municipal Descentralitzada de Tarragona.

El Govern subvenciona la UFEC amb mig milió d’euros
El Govern ha autoritzat atorgar una subvenció de 500.000 euros a la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) per donar suport a les
actuacions de les Federacions Esportives catalanes en la seva projecció
internacional.

NOMENAMENTS
El Govern nomena Miquel Gómez secretari d’Estratègia i Coordinació del
Departament de Salut
El Govern ha nomenat avui Miquel Gómez i Clarés secretari d’Estratègia i
Coordinació del Departament de Salut.
Miquel Gómez va néixer a Sabadell el 1966. És Llicenciat en Medicina i
Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Economia
Social i Gestió de Fundacions i en Gestió Hospitalària.
Gómez ha ocupat fins ara el càrrec de cap de Gabinet del Departament de
Salut. Prèviament havia desenvolupat la seva activitat professional al Centre
de Medicina Regenerativa de Barcelona, a l’Institut de Recerca Oncològica, a
la Fundació de la Lluita contra la Sida, entre altres.
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Miquel Gómez substitueix Joan Guanyabens, que ha estat nomenat conseller
delegat del Consell d’Administració de l’empresa pública Agència d’Avaluació
de Tecnologia i Recerca Mèdiques.
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