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El Govern aprova un nou instrument de finançament
per a la recuperació de la producció industrial
•

Aquesta nova eina de finançament s’adreça a les empreses
industrials catalanes, amb una atenció especial als sectors més
afectats per la caiguda de la demanda

•

S’articula com una línia de préstecs de l’ICF dotada amb 75 milions
d’euros i compta amb una aportació de 50 milions d’euros a un
Fons de Garantia

•

Forma part de les 30 mesures acordades amb els agents socials i
econòmics el passat mes de desembre per afrontar la crisi i
reactivar l’economia

El Govern ha autoritzat avui posar en marxa una nova línia de finançament
adreçada a empreses catalanes, especialment a les més afectades per la
caiguda de la demanda, amb l’objectiu de recuperar i promoure la producció
industrial. Aquest instrument forma part de les 30 de mesures acordades amb
els agents socials i econòmics el passat mes de desembre per afrontar la crisi
i reactivar l’economia.
Aquesta nova eina de finançament s’articula com una línia de préstecs de
l’ICF, amb una dotació de 75 milions d’euros, que compta amb una aportació
de 50 milions d’euros a un Fons de Garantia, per tal d’actuar com a
complement de les garanties aportades per les empreses sol·licitants dels
crèdits.
L’objecte dels crèdits serà el finançament d’inversions en actius fixos per
promoure el desenvolupament de plans de competitivitat d’empreses en
determinats sectors afectats per la crisi, com la indústria auxiliar de la
construcció, la fabricació de béns d’equipament o maquinària i fabricants de
béns de consum durador (com equipament de la llar, electrodomèstics, joieria i
complements) i permetre la promoció de la producció industrial.
Aquesta línia de finançament atorgarà fins al 80% de la inversió (amb un
import total mínim de 200.000 euros i màxim de 3 milions d’euros) a retornar
en un màxim de 10 anys. Com a novetat, i per fer front a les dificultats per
accedir al crèdit, el Govern actuarà amb un Fons de Garantia de 50 milions
d’euros, complementant així les garanties que aporti la mateixa empresa, en
una proporció del 70% del préstec que els concedeixi.
En les properes setmanes, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
signarà un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Finances i es
procedirà a la convocatòria de la línia d’ajuts que hi anirà associada.
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El Govern aprova el Reglament de la Llei de seguretat
industrial
•

Es concreta el nou model de gestió de la seguretat industrial per
tal de donar més capacitat d’elecció als usuaris

•

La normativa incrementa la qualitat de la prestació dels serveis
d’inspecció i promou una major competència entre els operadors

El Govern ha aprovat avui el Reglament de la Llei de seguretat industrial, la
norma que regula les competències de la Generalitat en aquesta matèria,
inclòs el règim jurídic dels organismes de control i dels titulars de les estacions
d’inspecció tècnica de vehicles (ITV).
El Reglament dóna més capacitat d’elecció als usuaris, en ampliar el nombre
d’empreses que poden prestar aquests serveis, i amplia la qualitat en els
processos d’inspecció. També simplifica molts procediments per a les
empreses instal·ladores i pels tallers de reparació d'automòbils. En aquest
sentit, el Reglament no suposa més obligacions per a les empreses sinó un
model més eficient.
Aquest Reglament s’aplica als operadors de la inspecció, però també a tots
els agents que formen part del sistema de gestió de la seguretat industrial i
que estan sotmesos a un règim jurídic d’autorització o de comunicació prèvia:
les entitats d’avaluació de conformitat de productes industrials, les entitats
d’avaluació de riscos industrials, els professionals i les empreses d’instal·lació,
manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes industrials i els
tallers de reparació de vehicles automòbils.
Amb el nou model de gestió s’externalitzen els serveis d’inspecció sotmesos a
un règim d’autorització administrativa prèvia. El reglament persegueix, pel que
fa a la prestació dels serveis d’inspecció, tres objectius essencials: garantir
una cobertura territorial adequada, amb més estacions d’ITV i més oficines
d’atenció al públic; assegurar-ne la qualitat i establir una competència efectiva
i lleial entre els operadors. Actualment, a Catalunya operen dos organismes
de control. A partir de l’entrada en vigor del reglament, com a màxim podran
existir sis d’aquests organismes. En l’àmbit de la Inspecció Tècnica de
Vehicles també s’ampliarà el nombre d’operadors mitjançant un pla territorial
de noves estacions passant de les 2 actuals a un nombre previsible de sis.
La introducció de la competència en aquest sector facilitarà la reducció de
tarifes, actualment iguals en tots els operadors. Amb el reglament aprovat
avui, s’estableix la llibertat de tarifes, amb un llindar màxim que el Govern
fixarà properament mitjançant una ordre.
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La Llei estableix les característiques essencials d’aquest nou model de gestió,
si bé ha deixat per al seu reglament el desplegament i la concreció d’aquestes
condicions generals per permetre la completa operativitat del model.
Els títols del reglament
El Reglament s’estructura en vuit títols. El títol primer determina l’objecte i la
finalitat d’aquest Reglament; defineix els reglaments tècnics de seguretat
industrial, les instruccions tècniques complementàries, així com les
instruccions, protocols i guies tècniques de l’Agència Catalana de Seguretat
Industrial i estableix les condicions generals que han de complir els agents del
sistema de gestió de la seguretat industrial.
El títol segon estableix les disposicions comunes als operadors de la
inspecció, desplega les seves funcions i el règim jurídic aplicable a les
autoritzacions administratives. També desplega els requisits comuns que han
de complir els operadors de la inspecció per ser autoritzats. El Reglament
regula també les obligacions comunes exigibles per l’Agència Catalana de
Seguretat Industrial als operadors de la inspecció autoritzats.
Els títols tercer i quart regulen els organismes de control i els titulars de les
estacions d’inspecció tècnica de vehicles, despleguen les seves funcions i els
requisits específics que han de complir per ser autoritzats per l’Agència
Catalana de Seguretat Industrial. També regulen les obligacions específiques
exigibles per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial als organismes de
control autoritzats i als titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles.
Els títols cinquè i sisè regulen les entitats d’avaluació de conformitat de
productes industrials i les entitats d’avaluació de riscos industrials que
intervenen en les activitats industrials afectades per la normativa aplicable
sobre prevenció d’accidents greus en els quals intervinguin substàncies
perilloses, defineixen la seva naturalesa i les seves funcions, estableixen els
requisits que han de complir per ser autoritzades per l’Agència Catalana de
Seguretat Industrial. També regulen les obligacions específiques exigibles per
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial a aquestes entitats autoritzades.
Finalment, els títols setè i vuitè regulen els professionals i les empreses que
intervenen en la instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions
i productes industrials i els tallers de reparació de vehicles automòbils,
defineixen la seva naturalesa i les seves funcions, estableixen els requisits de
competència professional i tècnica que han de complir per actuar a Catalunya.
També regulen les obligacions específiques exigibles per l’Agència Catalana
de Seguretat Industrial a aquests professionals, empreses i tallers de
reparació així com el procediment de comunicació prèvia i inscripció d’ofici
aplicable.
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El Govern destina 20 milions d’euros de fons europeus
FEDER a infraestructures de recerca
•

Un total de 7 centres CERCA de la Generalitat de Catalunya es
beneficiaran d’aquestes inversions

•

El Govern ha obtingut un total de 82,7 milions d’euros de fons
FEDER per al període 2007-2013

El Govern ha aprovat avui destinar 20 milions d’euros de fons europeus
FEDER a ampliar i modernitzar infraestructures de recerca i crear-ne de
noves. Es beneficiaran d’aquestes inversions l’Institut Català de Recerca de
l’Aigua-ICRA (per la construcció de la plataforma Plantea de tractaments
d’aigua); l’Institut Català de Paleontologia (ICP); l’Institut Català de
Nanotecnologia (ICN), l’Institut Català d’Investigació Química – ICIQ (per la
construcció i equipament d’un nou edifici per ampliar la seu); el Centre de
Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada
del Càncer (IMPCC), i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).
Centre
ICRA
ICP
ICN
ICIQ
CRG
IMPCC
ICFO
ICFO
Total

Finançament FEDER

Altre finançament*

1.684.750,00
1.630.000,00
1.048.500,00
6.905.126,00
4.102.388,70
1.750.000,00
2.750.000,00
300.000,00
20.170.764,70

1.684.750,00
1.630.000,00
1.048.500,00
6.905.126,00
4.102.388,70
1.750.000,00
2.750.000,00
300.000,00
20.170.764,70

Finançament total
3.369.500,00
3.260.000,00
2.097.000,00
13.810.252,00
8.204.777,40
3.500.000,00
5.500.000,00
600.000,00
40.341.529,40

* Generalitat, altres subvencions públiques i fons propis dels centres

Totes aquestes entitats són centres CERCA de la Generalitat de Catalunya, i
cal que el Govern autoritzi la signatura del conveni que els permetrà rebre el
cofinançament d’aquests fons europeus per a infraestructures de recerca
(FEDER 2007-2013). Mitjançant aquest conveni, podran finalitzar obres en
edificis o construir una nova seu, i adquirir equipament científic, com ara
microscopis electrònics, equips de ressonància o altre equipament de
laboratori. Alguns d’aquests centres, com l’ICN, l’ICIQ, i l’ICFO, ja havien rebut
cofinançament de l’anterior fons FEDER (2000-2006) per construir les seves
seus respectives.
El Govern disposa d’un total de 82,7 milions d’euros de fons FEDER per al
període 2007-2013, que es destinaran a 24 projectes d’universitats i centres
de recerca. D’aquests, 15 ja estan aprovats i avui s’acorda signar el conveni
de 8 d’aquests 15 projectes, corresponents a 7 centres CERCA.
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Els altres set projectes corresponen a l’IDIBAPS; a la Universitat de Lleida, al
Centre de Regulació Agrigenòmica (CRAG); al Centre de Recerca Matemàtica
(CRM), a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA); a la
Universitat Pompeu Fabra i a la línia d’ajuts AGAUR. per a infraestructures de
recerca.
CERCA, Centres de Recerca de Catalunya, és un programa impulsat pel
Govern de la Generalitat de Catalunya que agrupa, coordina i divulga les
activitats de 39 centres de recerca independents. Tots els centres CERCA són
participats per la Generalitat de Catalunya i per una o diverses universitats
catalanes.
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El Govern elaborarà un pla de racionalització i
simplificació de l’estructura del sector públic de la
Generalitat
El Govern ha aprovat un acord pel qual s’encarrega a la Comissió de
Coordinació Corporativa l’elaboració d’un pla de racionalització i simplificació
de l’estructura del sector públic de la Generalitat.
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 621/VIII,
de data 24 de febrer de 2010, sobre la situació econòmica i les mesures per a
afrontar-la, insta el Govern de la Generalitat a continuar la política de
contenció i rigor pressupostari, introduir la cultura de l’avaluació en el disseny i
l’aplicació de polítiques públiques i, en aquest sentit, elaborar, en el termini de
tres mesos, amb la col·laboració d’experts de reconegut prestigi, un pla de
racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat.
El Govern considera necessari tirar endavant el més aviat possible les
actuacions necessàries per a l’elaboració del pla de racionalització esmentat.
Per això ha encarregat a la Comissió de Coordinació aquest pla i per fer-ho, la
Comissió haurà de constituir un grup de treball, integrat per les persones que
la pròpia Comissió designi. Els triarà entre alguns dels seus membres i altres
persones de l’Administració de la Generalitat que consideri adequades.
D’aquest grup, com a experts independents de reconegut prestigi, en formaran
part:
- Joan Prats i Català
- Joan Mauri i Majós
- Rafael Jiménez i Asensio
- Joan Subirats i Humet
- Francisco Longo i Martínez
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El Govern aprova els acords d’aplicació del traspàs de
la Inspecció de Treball
•

Se signarà un conveni de col·laboració amb el Ministeri de Treball i
Immigració on es recullen els instruments de cooperació previstos
a l’Acord de traspàs, que es va fer efectiu ahir

•

Es crea la Direcció General de la Inspecció de Treball fins que
acabi la tramitació al Parlament de la Llei de creació de l’Agència
Catalana de la Inspecció de Treball

El Govern ha aprovat avui autoritzar la signatura d’un conveni de col·laboració
amb el Ministeri de Treball i Immigració en matèria d’organització i
funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya.
Aquest conveni és l’instrument jurídic per fer efectiva la cooperació entre la
Generalitat i l’Estat en matèria d’Inspecció de Treball prevista a l’acord de
traspàs que va entrar en vigor ahir.
El més destacat del conveni de col·laboració és la previsió de crear un
consorci entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat, presidit per la
consellera de Treball, que servirà per garantir la prestació coordinada del
servei públic de la Inspecció de Treball, que ara depèn de la Generalitat, i el
de la Inspecció de Seguretat Social, que continua depenent de l’Estat. Fins la
creació de l’esmentat Consorci, prevista per abans de l’1 de maig, el conveni
regula el règim transitori de funcionament de la Inspecció de Treball a
Catalunya.
D’altra banda, el conveni regula les actuacions de la Inspecció de Treball a
Catalunya en base a plans de cadascuna de les dues administracions i a
plans comuns, i estableix la participació de la Generalitat en els processos
d’ingrés, selecció, provisió de llocs de treball i formació dels integrants dels
cossos estatals de la Inspecció de Treball (inspectors i subinspectors). Es
garanteix la unitat d’ingrés a tots dos cossos.
Un altre aspecte que regula el conveni és l’establiment d’un sistema
informàtic compartit per permetre l’accés de la informació i dades de que
disposin ambdues administracions i que siguin necessàries per les tasques
inspectores.
Creació de la Direcció General de la Inspecció de Treball de caràcter
provisional
El Govern ha aprovat avui la creació de la Direcció General de la Inspecció de
Treball del Departament de Treball, on s’integraran el personal i els recursos
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materials traspassats fins que no s’aprovi al Parlament la Llei de Creació de
l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball, actualment en tramitació.
Elisenda Giral i Massana ha estat designada com a Directora General de la
Inspecció de Treball.
L’Agència serà l’organització pròpia de la Generalitat per a la Inspecció de
Treball de Catalunya, on s’integrarà, a banda del personal traspassat ahir, els
membres del futur Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut Laboral, que
crearà la Generalitat per reforçar la vigilància i el control en l’àmbit de la
prevenció de riscos laborals.
Amb el traspàs de la Inspecció de Treball s’han integrat a l’administració
catalana 249 llocs de treball (95 llocs d’inspectors de Treball i Seguretat
Social, 55 de subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social i 99 de personal
administratiu i de serveis).
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El Govern destina 10,6 milions d’euros per a
actuacions de dinamització i desenvolupament a
comarques de muntanya
•

S’obriran diferents convocatòries d’ajuts amb l’objectiu de millorar
la qualitat de vida de les àrees de muntanya

•

L’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la
Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el
Solsonès i la Vall d’Aran són les comarques que es poden
beneficiar d’aquests ajuts

El Consell de Govern ha aprovat avui destinar un total de 10,6 milions d’euros
que faran possible que en els propers dies s’obrin diferents convocatòries per
a la dinamització territorial de les comarques de muntanya (5,6 milions
d’euros); per a millores en la xarxa de camins rurals i veïnals en comarques
muntanyenques (3,1 milions d’euros), en zones considerades de muntanya
(1,3 milions d’euros), i per a tirar endavant actuacions de desenvolupament
local en aquestes mateixes àrees (550.000 euros).
Aquestes línies d’ajuts, que sumen un import global de 10,6 milions d’euros,
tenen com a finalitat impulsar la qualitat de vida i els projectes de les àrees de
muntanya.
Impulsar la dinamització territorial
Aquestes actuacions pretenen promoure el desenvolupament econòmic i la
millora de la qualitat de vida de la població de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el
Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el
Ripollès, el Solsonès i la Vall d’Aran.
Amb aquest objectiu, es podran acollir a les subvencions els consells
comarcals, ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o consorcis. Les
actuacions que es poden finançar mitjançant aquests ajuts són el
condicionament d’equipaments lligats a l’economia productiva, de suport al
sector turístic o de caràcter social; la millora integral de nuclis; l’ordenació i
valorització del paisatge i el medi natural, i la consolidació d’infraestructures
d’electrificació rural presentades pels municipis o pels consells comarcals.
L’ajut no podrà superar el 80% del cost total del projecte i, per al seu
atorgament, es tindran en compte criteris com el grau d’incidència territorial, la
generació de llocs de treball, la contribució a fixar població en els petits nuclis
rurals o la inclusió de mesures de correcció de l’impacte paisatgístic.
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Millora de la xarxa de camins
El Govern també ha decidit atorgar 3,1 milions d’euros en subvencions per
impulsar actuacions a la xarxa veïnal i rural de camins de les comarques de
muntanya, com ara la millora d’accessos a nuclis, habitatges disseminats i
explotacions agràries; l’accés a punts d’interès turístic o paisatgístic;
l’adequació de senders, i el manteniment d’urgència d’aquests camins.
A aquests ajuts s’hi podran acollir els 10 consells comarcals de les comarques
de muntanya, que executaran aquestes accions de millora sobre la xarxa de
camins de titularitat municipal.
Aquesta convocatòria de subvencions es complementa amb una altra, dotada
amb 1,3 milions d’euros, adreçada en aquest cas als consells comarcals per a
efectuar actuacions en aquells municipis inclosos en alguna zona considerada
de muntanya. Es tracta dels Altiplans Centrals, el Montsec, el MontsenyGuilleries-Lluçanès, els ports de Beseit i l’àrea de Prades-Montsant, així com
12 municipis individualment.
Ajuts per al desenvolupament local
El Govern també ha aprovat destinar 550.000 euros a subvencionar
actuacions que impulsin el desenvolupament local dels diferents sectors
d’activitat de les comarques i de les zones de muntanya. Aquests ajuts
s’adreçaran a consells comarcals i ajuntaments per facilitar actuacions que,
per la seva tipologia o pel seu abast territorial, no tenen encaix en les altres
línies de subvenció.
En convocatòries anteriors, s'han renovat els abeuradors ramaders a la Vall
de Boí, en una intervenció pilot d'integració d'activitat econòmica i paisatge, i
s'han efectuat petites accions de consolidació d'infraestructures i equipaments
en les zones de muntanya aïllades. Entre altres actuacions que s’han realitzat,
hi ha també la millora de l’enllumenat públic del nucli antic de la Fatarella o
l’aplicació d’un sistema informàtic de control remot en el subministrament
d’aigua dels nuclis i masies de la Baronia de Rialp.
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El Govern destina 125 milions d’euros a construir i
substituir 26 centres escolars
•

Les obres permetran crear places per a 9.075 alumnes

•

La majoria d’aquestes actuacions, un total de 18, són
construccions de nous centres que fins ara estaven en mòduls
prefabricats

•

Els darrers dos anys, s’ha invertit 1.120 milions d’euros en la
millora i la construcció d’escoles i instituts

•

El Govern també ha aprovat el Projecte de decret del Catàleg de
qualificacions professionals de Catalunya

El Govern ha aprovat avui una inversió de 125,3 milions d’euros per construir i
substituir 26 centres escolars arreu del territori. D’aquest seguit d’actuacions,
18 són noves construccions de centres que fins ara estaven de forma
provisional en mòduls prefabricats o en altres dependències dels municipis.
Les obres de millora i nova construcció permetran crear places per a 9.075
alumnes en un total de 17 escoles i 9 instituts. Amb aquesta inversió, el
Govern ha destinat 1.120 milions d’euros a construir i millorar els centres
educatius en els dos darrers anys.
La llista de les actuacions aprovades pel Govern és la següent:
Nom del centre

Municipi

Escola d’Abrera

Abrera

Escola Parc del
Saladar

Alcarràs

Escola d’Almenar

Almenar

Institut de
Tecnificació

Amposta

Escola Montigalà

Badalona

Escola Bufalà II

Badalona

Actuació
Nova
construcció. 1
línia d’infantil i
primària
Nova construcció
2a fase. 1 línia
primària
Substitució. 2
línies d’infantil i
primària
Nova
construcció. 2
línies d’ESO i
batxillerat
Nova
construcció. 1
línia d’infantil i
primària
Nova

Import

Alumnes

4.049.950
euros
3.261.878
euros
5.741.192
euros

225

225

450

5.408.697
euros

380

4.049.950
euros

225

4.049.950

225
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Institut Angeleta
Ferrer

Barcelona

Institut Segur de
Calafell

Calafell

Institut La Mar de
la Frau

Cambrils

Institut de
Castelldefels

Castelldefels

Escola Corbera
2.000

Corbera

Escola del Far
d’Empordà

Far d’Empordà

Escola La Flama

Manresa

Institut
Montserrat Miró

Montcada i
Reixac

Institut Pineda de
Mar

Pineda de Mar

Escola de les
Preses

Les Preses

Institut de Roda
de Barà

Roda de Barà

Escola de Rubí

Rubí

Institut Leonardo
da Vinci

Sant Cugat del
Vallès

Escola El Timó

Sidamon

Escola Agnès de
Sitges

Sitges

Escola El

Subirats

construcció. 1
línia d’infantil i
primària
Nova
construcció. 3
línies d’ESO i 2
batxillerat
Nova
construcció. 4
línies d’ESO
Ampliació. 4
línies d’ESO i 3
batxillerat
Nova
construcció. 3
línies d’ESO
Nova
construcció. .2a
fase 2 línies de
primària
Substitució. 6
unitats d’infantil i
primària
Substitució. 2
línies d’infantil i
primària
Substitució. 4
línies d’ESO i 3
de batxillerat
Nova
construcció. 3
línies d’ESO
Nova
construcció. 1
línia d’infantil i
primària
Nova
construcció. 3
línies d’ESO
Nova
construcció. 2
línies d’infantil i
primària
Nova
construcció. 3
línies d’ESO i 4
batxillerat
Substitució. 6
unitats infantil i
primària
Nova
construcció. 2
línies d’infantil i
primària
Substitució i

euros

690
6.306.324
euros
6.951.781
euros
2.923.251
euros
5.584.360
euros

480

690

360
225

4.426.438
euros
2.093.063
euros

150

5.677.419
euros

225

7.821.000
euros

690

5.337.348
euros

360

4.219.119
euros

225

5.337.348
euros

360

5.567.070
euros

450
690

10.186.920
euros
2.096.715
euros

150

5.567.070
euros

450

2.666.326

175
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Montcau-ZER
Subirats

Escola Terrassa
XXXII

Terrassa

Escola Sant
Llàtzer

Tortosa

Escola Vallllobrega

Vall-llobrega

Escola Torre d’en
Reig

Vilabertran

ampliació. 7
unitats infantil i
primària
Nova
construcció. 1
línia infantil i
primària
Nova
construcció. 2
línies d’infantil i
primària
Nova
construcció. 6
unitats d’infantil i
primària
Substitució. 6
unitats d’infantil i
primària

TOTAL

euros

4.049.950
euros

225

7.456.905
euros

450

2.440.724
euros

150

2.093.063
euros

150

125.363.824
euros

9.075
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El Govern aprova el Projecte de decret del Catàleg de
qualificacions professionals de Catalunya
•

El Catàleg permet adequar les titulacions i els programes
formatius a les necessitats de les empreses i del mercat de treball

El Govern ha aprovat avui el Projecte de decret del Catàleg de qualificacions
professionals de Catalunya, una de les eines que permetrà avançar en la
integració de tota la formació professional, tant la gestionada pel Departament
d’Educació com pel Departament de Treball.
El Catàleg de qualificacions professionals és un compendi de les
competències que són necessàries per desenvolupar una professió
determinada, que estan reconegudes en el mercat laboral.
L’Institut Català de Qualificacions Professionals mantindrà actualitzat el
Catàleg gràcies a la participació de les institucions i entitats que hi són
representades: l’administració laboral i l’educativa, els agents socials, les
entitats municipalistes i les cambres de comerç. El Catàleg permet adequar
les titulacions i els programes formatius a les necessitats tant de les empreses
com del mercat de treball.
D’altra banda, té un paper actiu a l’hora d’orientar l’alumnat de cara a la tria de
titulacions i és un instrument bàsic per a l’aprenentatge permanent, ja que
permeten construir itineraris de promoció, actualització i recol·locació.
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El Govern destina més de 13 milions d’euros a la xarxa
de centres de tecnificació esportiva
•

Aquests ajuts serviran per finançar 25 noves actuacions de
construcció i condicionament de diversos punts i centres de
tecnificació esportiva

El Govern ha aprovat avui destinar 13,2 milions d’euros per dur a terme 25
noves actuacions de construcció i condicionament de diversos punts i centres
de tecnificació esportiva repartits pel territori català, que estan vinculades al
desenvolupament del Pla de la Xarxa de Tecnificació Esportiva de Catalunya.
Aquestes actuacions, que es realitzen a una vintena de disciplines esportives,
tenen com a objectiu garantir que els esportistes disposin de les millors
infraestructures per entrenar-se i de programes de tecnificació i innovació
tecnològica per ajudar-los a millorar el seu rendiment. Les subvencions
beneficiaran ajuntaments, federacions i clubs.
Pel que fa al Pla de la Xarxa de Tecnificació Esportiva, aprovat l’any 2006, té
com a objectiu principal establir una estructura de tecnificació que promogui
les potencialitats esportives de cada territori i faciliti la pràctica esportiva de
qualitat entre els joves sense que s’hagin d’allunyar del seu entorn familiar.
El Pla preveu la creació de 7 zones de tecnificació arreu de Catalunya i la
realització de plans territorials que incorporin els equipaments i els programes
que estiguin vinculats a la tecnificació esportiva d’acord amb els clubs, les
federacions esportives i els municipis.
Les actuacions que han rebut la subvenció per part del Govern han estat les
següents:
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Població
Cerdanyola del Vallès
Lleida
Llinars del Vallès
Castelldefels
Castelldefels
Ventalló
Subirats
Manresa
Mataró
Sabadell
Salt
Deltebre
Les Borges Blanques
Lleida
Olesa de Montserrat
Cambrils
Àger
(per determinar)
Lleida
Sant Boi de Llobregat
Olesa de Montserrat
La Seu d'Urgell
Ripoll
Granollers
Badalona

Obra
Patinòdrom
Ampliació residència Màrius Torres
Circuit Internacional de kàrting
Centre de petanca
Centre de tecnificació de raquetbol al Canal Olímpic
Base d'esquí nàutic
Equipament esportiu per a la Federació Catalana de Coloms Esportius
Pavelló de gimnàstica
Equipament específic esportiu i fossat gimnàstica
Piscina olímpica a l'aire lliure per al CN Sabadell
Camp d'eslàlom de piragüisme
Base de piragüisme
Sala de tennis de taula
Sala de tir amb arc per al Club Tir amb Arc Pardinyes
Sala de tir amb arc
Sala de tir amb arc
Equipament vol lliure per al Club d'iniciatives pel vol de lliure del
Montsec
Centre de rugbi per a la Federació Catalana de Rugbi
Centre de piragüisme
Camp de softbol i túnel de batuda
Sala de tennis de taula
Piscina coberta per a tecnificació per al Parc del Segre SA
Centre de tecnificació (trial amb bicicleta, curses de muntanya, curses
d’orientació i escalada)
Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton
Cobriment de pistes de bàsquet del Club Joventut de Badalona

L’autorització d’aquestes subvencions suposa un impuls important en
l’aplicació del Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de
Catalunya (PIEC) i, per tant, en la promoció de l’esport a casa nostra.
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El Govern impulsa obres de millora a la C-63 entre
Vidreres i Lloret de Mar per valor d’1,3 milions d’euros
•

Les obres permetran reordenar els accessos a les urbanitzacions
de Creu de Lloret, Aiguaviva Parc i Lloret Residencial

•

Els treballs compten amb un pressupost d’1,3 milions d’euros i es
preveu que comencin a partir de l’estiu

El Govern ha donat impuls a les obres de millora de tres accessos a la C-63
entre Vidreres i Lloret de Mar amb l’aprovació de l’ocupació dels béns i drets
afectats per aquesta actuació. Aquests treballs, que tenen com a objectiu
augmentar la seguretat en aquest punt, comportaran una inversió d’1,3 milions
d’euros i es preveu que comencin a l’estiu, amb un termini d’execució de 10
mesos.
Millora de la seguretat a 3 interseccions
La C-63 és la carretera que va des de Lloret de Mar fins a Vidreres, des d’on
connecta amb l’autovia C-35. Aquesta via concentra habitualment un volum de
trànsit important i presenta tres accessos a urbanitzacions ubicats a poca
distància entre si.
L’actuació abasta un tram d’uns 500 metres, ubicat entre els termes
municipals de Vidreres i Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Les obres
consistiran en la reordenació de tres interseccions de la C-63.
•

Accés de Montoriol: aquesta intersecció se situa a uns 350 metres del
túnel de Montoriol. Actualment ja compta amb un carril central de gir a
l’esquerra. L’actuació consistirà a habilitar un carril de desacceleració
per facilitar la sortida progressiva dels vehicles.

•

Accés a Creu de Lloret: l’encreuament se situa a uns 170 metres de
l’anterior i correspon a l’accés a la urbanització de Creu de Lloret. Les
obres previstes en aquest punt comprenen l’eliminació d’aquest accés,
atesa la seva proximitat respecte dels altres dos, de manera que el
trànsit que es dirigeixi a aquesta urbanització es canalitzarà mitjançant
el tercer accés.
Des d’aquí, es construirà un nou carrer, sensiblement paral·lel a la
carretera existent, que permetrà accedir igualment a la urbanització. El
nou carrer creuarà la Riera de Cabanyes, mitjançant una nova
estructura tipus calaix.

•

Accés a Aiguaviva Parc i Lloret Residencial: aquesta cruïlla que es
millora se situa a uns 180 metres de l’anterior i dóna accés a la
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urbanització d’Aiguaviva Parc i Lloret Residencial. Els treballs en
aquest punt comprenen l’eixamplament de la calçada existent, amb
l’objectiu d’encabir un tercer carril central per facilitar les maniobres de
gir a l’esquerra amb garanties de seguretat. A més, es col·locaran
carrils de desacceleració.
D’altra banda, a poca distància del tronc central de la carretera i més a
prop de la urbanització, es construirà una petita rotonda per a distribuir
el trànsit cap als diferents vials de la zona.
La millora d’aquest accés comportarà la construcció d’una nova
estructura de formigó tipus calaix per creuar per sobre la riera existent,
situat uns 30 metres aigües amunt de l’existent. Així mateix, caldrà
construir dos murs de contenció a la Riera de Cabanyes.
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Altres Acords de Govern
El Govern destina 3,4 milions d’euros a la restauració d’immobles de
notable valor cultural i a intervencions arqueològiques i
paleontològiques
El Govern ha aprovat avui destinar, entre els anys 2010 i 2011, 2,2 milions
d’euros a subvencions per a obres de restauració i conservació d’immobles de
notable valor cultural i 1,2 milions a subvencions per a intervencions
arqueològiques i paleontològiques incloses en projectes d’investigació
biennals.
Les subvencions per a la restauració d’immobles de notable valor cultural
tenen per objectiu donar suport a les obres de consolidació o restauració en
immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d’interès
nacional (BCIN) o béns culturals d’interès local (BCIL). De l’import global, 1,4
milions es destinaran a corporacions locals; 124.009 euros a famílies; 31.002
euros a fundacions privades, i 620.046 euros a altres institucions.
Pel que fa als ajuts a intervencions arqueològiques i paleontològiques,
pretenen racionalitzar la programació de la recerca, fomentar, potenciar i
millorar-ne la qualitat i facilitar la gestió dels projectes a les persones i les
institucions implicades en la realització de treballs científics d’investigació en
aquests dos àmbits. De l’import total de les subvencions, 800.000 es
destinaran a universitats públiques; 240.000 a corporacions locals; 61.600 a
famílies; 40.000 a fundacions privades, i 94.400 a altres institucions.

El Govern convoca 60 noves places del cos de Mossos d’Esquadra
El Govern ha acordat la convocatòria de 8 noves places de la categoria
d’intendent, 50 places de facultatiu i 2 de tècnic de la Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra per a l’any 2010. Amb aquesta convocatòria es reforçarà
l’escala superior i de comandament del cos de Mossos d’Esquadra, a la qual
pertany la categoria d’intendent, i l’escala de suport a la qual s’integren els
facultatius i els tècnics. Les noves places se sumaran als 30 intendents, 122
facultatius i 9 tècnics que actualment ja treballen al cos.
L’oferta es produeix en un moment decisiu en què ha finalitzat el
desplegament de la Policia de la Generalitat a tot el territori català i en què
recau en el cos la responsabilitat de vetllar i garantir la seguretat de tots els
ciutadans, i reforça l’aposta del Govern per construir una policia dinàmica,
preparada i professional.
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En la reunió del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra del passat 23 de
novembre es va informar sobre l’oferta d’ocupació pública de places de les
tres categories abans esmentades.

NOMENAMENTS
El Govern nomena Albert Moreno secretari per a la Unió Europea
El Govern ha nomenat Albert Moreno Humet secretari per a la Unió Europea
en substitució d’Anna Terron.
Nascut a Barcelona el març de 1954, Moreno és llicenciat en Ciències de la
Informació per la Universitat Autònoma i diplomat en Relacions Internacionals
per l’Institut d’Estudis Polítics de París.
Ha estat vocal de l’oficina dels Drets Humans al Ministeri d’Afers Exteriors,
primer secretari de l’ambaixada d’Espanya a Angola a Luxemburg. Ha estat
cap adjunt del Gabinet Tècnic de la Secretaria General de Política Exterior,
conseller de la Representació Permanent d’Espanya davant la UE, ministre
conseller a l’ambaixada d’Espanya a Andorra la Vella. També ha treballat com
a subdirector general de l’Escola Diplomàtica, a Madrid, i subdirector general
per a l’Orient Mitjà del Ministeri d’Afers Exteriors.
Des de l’any 2007 i fins avui ha treballat com a assessor en política
internacional de la Presidència.

El Govern nomena Elisenda Giral directora general de la Inspecció de
Treball de Catalunya
El Govern ha nomenat Elisenda Giral i Massana directora general de la
Inspecció de Treball de Catalunya del Departament de Treball.
Nascuda a Barcelona el 1961, Giral és llicenciada en Dret per la Universitat de
Barcelona. És inspectora de Treball i Seguretat social des de l’any 1985. Va
desenvolupar la feina de cap del Gabinet del Governador Civil de Barcelona
entre 1992 i 1996, any en que es va reincorporar a les seves tasques
d’inspectora de treball i seguretat social a Barcelona. L’any 2004 va ser
designada cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona.
Així mateix forma part del cos d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya, és
membre de l’Observatori dels Drets de la Infància i membre del consell
d’administració de l’Institut Català de la Salut.
Des de 2007 dirigia els Serveis Territorials del Departament de Treball a
Barcelona.
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