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El Govern avança en tres punts estratègics per al futur 
de les infraestructures del país  
 

• Aborda els avenços assolits en el Pacte per a les infraestructures, 
l’acord pel traspàs dels serveis de Rodalia, i l’impuls del corredor 
mediterrani  

 
El Govern ha analitzat avui els avenços assolits recentment en tres qüestions  
cabdals de cara la desenvolupament futur de les infraestructures del país i la 
gestió del transport. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, 
Joaquim Nadal, ha donat compte de l’acord entre el Govern de la Generalitat i 
el Ministeri de Foment sobre el traspàs del serveis de Rodalia de Barcelona, 
del principi d’acord sobre el Pacte nacional per a les infraestructures a que 
han arribat el Govern i els tres grups parlamentaris que li donen suport, i el 
nou impuls que es donarà al corredor ferroviari Mediterrani per a incloure’l al 
Llibre verd del transport de la Unió Europea. 
 
El Govern ha abordat també les principals línies de treball que durà a terme el 
Govern els propers mesos per a la consecució, concreció i desenvolupament 
d’aquestes fites.  
 
El Pacte d’infraestructures avança  
 
El Govern ha abordat avui els avenços en el desenvolupament del Pacte 
nacional per a les infraestructures. El conseller Nadal ha informat del principi 
d’acord a què s’ha arribat amb els tres grups parlamentaris que donen suport 
al Govern. D’aquesta manera, el Govern continuarà les converses amb tots 
els agents econòmics i socials i els partits de l’oposició. Es preveu que en les 
properes setmanes aquesta proposta serà sotmesa al Govern per a la seva 
posterior signatura.  
 
 
Acord pel traspàs del servei de Rodalia 
 
El Govern i el Ministeri de Foment van arribar a l’acord la setmana passada 
pel qual el traspàs del serveis de Rodalia de Barcelona serà efectiu el proper 1 
de gener de 2010. Les competències que es materialitzaran amb aquest 
traspàs, previst a l’Estatut, inclouen la regulació, planificació, gestió, 
coordinació i inspecció del serveis i les activitats, així com també la potestat 
tarifària sobre el servei que actualment dóna RENFE-Operadora. 
 
Les competències que s’han de transferir s’establiran en un conveni que  
subscriuran Renfe i la Generalitat de Catalunya el mes de desembre d’aquest 
any.  Durant el 2010 la Generalitat reemplaçarà a l’Administració General de 



 

 

Acords de Govern . 12.05.2009  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

3

l’Estat en l’actual Contracte-Programa 2006-2010, que l’Estat té subscrit amb 
Renfe. 
 
Es crearà una comissió mixta formada pel Ministeri de Foment, RENFE i la 
Generalitat amb l’objectiu d’establir el valor i els criteris d’actualització dels 
serveis transferits, així com la relació del mitjans materials i els recursos 
humans que hi estan adscrits. Aquesta valoració servirà de base per a la 
negociació d’un nou contracte programa. 
 
D’altra banda, Adif i la Generalitat de Catalunya subscriuran un acord marc 
per a la utilització de la infraestructura ferroviària de Rodalia de Barcelona. 
Les inversions a realitzar a la xarxa de Rodalia es realitzaran d’acord amb el 
que estableix el Protocol subscrit el 2006 sobre actuacions ferroviàries a 
Catalunya i tenint en compte el nou Pla de rodalia. 
 
Nou impuls al corredor mediterrani  
 
El Govern, en el marc de la revisió del Llibre verd sobre xarxes transeuropees 
de transports, ara a consulta pública, ja ha presentat les seves aportacions per 
tal que s’hi introdueixi el corredor ferroviari Mediterrani com a projecte prioritari 
en les xarxes de transports de la Unió Europea. En aquest sentit, el Ministeri 
de Foment ha assumit també aquesta petició que defensarà davant la Unió 
Europea i recentment ha iniciat la licitació de l’estudi informatiu per tal de 
completar-lo en el tram entre Castelló i Tarragona.  
 
El Govern considera fonamental aquesta infraestructura per a potenciar 
Catalunya com a porta del sud d’Europa i generar un nou dinamisme 
econòmic a tota la costa  mediterrània. Així, el Govern català des del 2005 ha 
realitzat diverses gestions davant la UE per a demanar la inclusió d’aquest eix 
en la xarxa transeuropea de transports i aconseguir la connexió de tot la costa 
mediterrània des d’Andalusia fins a França amb ample internacional i ibèric 
per a poder operar amb serveis convencionals i d’alta velocitat per a  
passatgers i mercaderies.  
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El Govern executarà aquest any 226 actuacions del Pla 
Nacional d’Associacionisme i Voluntariat  
 

• Per al 2009, compta amb un pressupost de gairebé 41 milions 
d’euros  

 
• Entre les actuacions incloses hi ha cursos de formació de 

bombers voluntaris o subvencions a entitats de voluntariat en els 
àmbits de joventut o salut 

 
• El Govern també ha creat una comissió de seguiment 

interdepartamental per coordinar i avaluar el pla 
 
 
El Govern ha aprovat el Pla d’Execució del Pla Nacional de l’Associacionisme i 
el Voluntariat 2008-2011 per a aquest any, amb un pressupost de més de 
40.925.564 euros. Aquesta inversió permetrà realitzar un total de 226 
actuacions en matèria associativa i de voluntariat per part dels diferents 
departaments i organismes del Govern.  
 
Entres les accions destacades previstes aquest 2009 hi ha la programació de 
cursos de formació per a Bombers voluntaris i de formació bàsica per a 
voluntariat de protecció civil; cursos per a entitats en el marc de l’escola 
d’estiu, suport a les Associacions de Defensa Forestal, diverses subvencions 
destinades a entitats sense ànim de lucre per actuar en actuacions pròpies de 
la secretaria de Serveis Penitenciaris, la  convocatòria per a tres subvencions 
dirigides a entitats en l’àmbit de la salut, drogodependència i VIH/sida, o bé 
establir la regulació, difusió i seguiment de les activitats d’educació en el lleure 
on participen menors de 18 anys. 
 
L’any passat, en el primer any de posada en marxa del Pla, es van executar 
223 actuacions amb un pressupost de més de 43 milions d’euros. Es calcula 
que la inversió per a tot el Pla quan aquest s’enllesteixi, el 2011, arribi als 140 
milions d’euros.  
 
Seguiment del Pla d’Associacionisme i Voluntariat 
 
El Govern també ha aprovat la creació de la comissió de seguiment 
interdepartamental del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, que 
s’encarregarà de coordinar l’execució del pla, fer-ne el seguiment i avaluar el 
conjunt d’actuacions. Aquesta comissió està formada per un representant de 
cada Departament competent en les matèries incloses en el Pla, la persona 
titular de la Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i la 
titular de la Direcció General d’Acció Comunitària.  
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El Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, aprovat el març de l’any 
passat,  determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius i les 
mesures sobre l’associacionisme i el voluntariat que es portaran a terme des 
de la Generalitat en els propers anys.  
 
S’estructura al voltant de tres eixos: persones, entitats i societat. L’eix de les 
persones es basa en la formació del voluntariat; en la captació, incorporació i 
fidelització de les persones voluntàries, i en la promoció del voluntariat. Pel 
que fa a l’eix de les entitats, compren el finançament de les entitats; les 
estructures organitzatives, els òrgans de govern, la qualitat i l’avaluació; la 
rendició de comptes; la relació entre persones voluntàries i remunerades; els 
criteris de gestió dels equips humans; la participació de les entitats; la 
col·laboració i treball en xarxa; el nou marc de relacions amb l’administració i 
la relació entre entitats del voluntariat i empreses. Finalment, l’eix de la 
societat consta de l’equitat, la justícia social i les necessitats socials 
emergents; el paper dels valors de la comunitat; la solidaritat, sostenibilitat i 
foment de la convivència, i la democràcia participativa.  
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El Govern fa un pas més per completar el procés de 
digitalitzar la imatge mèdica radiològica a hospitals i 
CAP 
 

• El Govern prorroga el conveni amb l’entitat pública Red.es de 
l’Estat fins a la fi del 2010 per poder completar la digitalització  

 
• A Catalunya es fan anualment set milions d’estudis radiològics 

que està previst que al 2010 estiguin digitalitzats  
 

• La seva digitalització millorarà l’eficàcia mèdica i l’atenció als 
usuaris, ja que permetrà disposar d’un sistema de còpia segur de 
les imatges mèdiques i compartir les imatges entre els centres  

 
 
El Govern ha fet avui un nou pas per avançar en el procés de digitalització de 
la imatge mèdica a hospitals i CAP, i completar l’anomenat Pla de digitalització 
de la imatge mèdica endegat al 2008, amb l’objectiu de tenir digitalitzada la 
totalitat de la imatge radiològica que es genera a Catalunya a finals del 2010. 
L’equipament tècnic necessari per digitalitzar les plaques radiològiques –el 
programari i el maquinari- ha estat finançat parcialment pel conveni de 
col·laboració entre l’entitat pública Red.es del Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Consum i el Govern de la Generalitat en el marc de l’anomenat Pla Avança. 
És en aquest marc que el Govern ha acordat prorrogar el conveni inicial, 
signat l’any 2006, fins al 31 de desembre de 2010.  
 
Anualment a Catalunya es realitzen set milions d’estudis radiològics. La seva 
digitalització millorarà l’eficàcia mèdica i l’atenció als usuaris, ja que es podrà 
disposar d’un sistema de còpia segur de les imatges mèdiques; compartir les 
imatges entre els centres a través de la història clínica compartida a 
Catalunya, i facilitar la creació de xarxes avançades de serveis de 
telemedicina i teleassistència. El Pla de digitalització de la imatge mèdica 
preveu també per aquest 2010 establir les bases per a la digitalització de la 
resta d’imatge mèdica, l’anomenada “imatge no radiològica”, que inclou les 
dades clíniques generades pels diferents dispositius mèdics, com poden ser 
fotografies (anatomia patològica, oftalmologia, dermatologia), vídeos 
(escòpies) i registres mèdics (ECG, monitors d’UCI i audiometries, entre 
d’altres). 
 
El conveni que avui es completa ha servit per donar un impuls decisiu al 
desenvolupament del programa Sanitat en Línia (e-Sanitat) en el marc del Pla 
Avança. Mitjançant aquesta col·laboració, en la qual es van acordar invertir 40 
milions d’euros finançats al 50% per cada administració, s’han impulsat 
accions encaminades a la millora de la qualitat del procés assistencial, com la 
implantació de la recepta electrònica -que permet la prescripció des dels 
centres i la dispensació a les farmàcies-, la plataforma integrada de la història 
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clínica compartida a Catalunya i la posada en funcionament dels projectes de 
telemedicina.  
 
Del pressupost inicial acordat al conveni, queda pendent una inversió 
d’1.964.702 euros per aquest 2009, dels quals 1.350.390 es destinaran a 
completar el Pla de digitalització de la imatge mèdica i la resta, 614.312 euros, 
serviran per a d’altres projectes inclosos al pla de telemedicina i 
teleassistència mèdica.  
 
Tal com preveu el Pla estratègic de sistemes d’informació i TIC en l’àmbit de 
la salut a Catalunya, el Pla per a la digitalització de la imatge mèdica junt amb 
la recepta electrònica, la història clínica compartida i el Pla de telemedicina i 
teleassistència mèdica, són els projectes estratègics amb els quals el Govern 
pretén facilitar el treball dels professionals en pro d’una assistència de qualitat. 
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Els nous tractaments d’urgències redueixen els infarts 
i les embòlies un 2,5% cada any 
 

• El Govern ha avaluat les conclusions de l’Informe sobre el Pla 
director de les malalties de l’aparell circulatori 

 
• Els nous tractaments d’urgències d’aquestes malalties redueixen 

la mortalitat i afavoreixen una recuperació més ràpida dels 
pacients 

 
 
Les malalties de l’aparell circulatori s’han reduït a Catalunya un 2,5% 
anualment des de l’any 2000 i fins al 2006. Aquestes són les principals 
conclusions de l’Informe sobre el Pla director de les malalties de l’aparell 
circulatori, presentat avui al Govern i que té com a actuacions més 
emblemàtiques els codis Ictus i d’Infart per tractar amb més rapidesa i eficàcia 
les embòlies i els atacs de cor.  
 
L’Informe, elaborat pel Departament de Salut, remarca la importància d’una 
atenció ràpida en els primers moments, una mesura vital per reduir els efectes 
de l’ictus -més conegut com a embòlia o atac de feridura- i de l’infart. Les 
malalties de l’aparell circulatori són la primera causa de mort entre les dones i 
la segona en homes, per darrere del càncer. A més, representen un dels 
primers motius de consulta a l’atenció primària i una de les primeres causes 
d’hospitalització.  
 
El codi Infart, en funcionament des de juny de 2000, ha permès millorar el 
transport urgent dels pacients i l’aplicació del tractament, amb la qual cosa 
s’ha reduït la mortalitat en un 22% entre el 2000 i el 2006, així com les 
seqüeles de la malaltia, que també han disminuït. A més, el codi Infart facilita 
l’ingrés directe del pacient a la unitat coronària de l’hospital, sense passar 
necessàriament per urgències. En determinats casos, fins i tot ja n’ha rebut el 
tractament a l’ambulància. 
 
Pel que fa a l’Ictus, de fa dos anys, bona part dels hospitals catalans tenen un 
nou protocol d’assistència d’urgències que ha reduït la mortalitat de les 
embòlies gairebé un 5%. Amb l’aplicació de les mesures urgents en el cas de 
l’ictus s’aconsegueix que els pacients afectats passin menys temps a l’hospital 
i es recuperin amb menys seqüeles. En els darrers 15 anys, el control dels 
factors de risc cardiovascular, sobretot de la hipertensió arterial, i la millora en 
l’atenció urgent han reduït en més del 50% la mortalitat per ictus. L’ictus causa 
prop de 5.000 morts l’any, el 9% de la mortalitat general. És la primera causa 
de mort en dones, la primera causa mèdica de discapacitat en adults i el 
segon factor causant de demència. 
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Amb la implantació progressiva d’ambdós codis, juntament amb les mesures 
preventives que s’estan duent a terme sobretot en l’atenció primària, s’estan 
aconseguint reduccions importants de la mortalitat causada per les malalties 
de l’aparell circulatori.  
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El Govern subvenciona amb 760.000 euros l’assistent 
personal d’una cinquantena de persones amb 
discapacitat física 
 

• L’assistent ofereix suport a persones amb un alt nivell de 
dependència per a fer les tasques de la vida diària 

 
• La iniciativa forma part d’una prova pilot que porta a terme des del 

2007 la Federació ECOM que agrupa les principals associacions 
de les persones amb discapacitat física a Catalunya 

 
 
El Govern subvencionarà aquest any amb 760.037 euros la Federació ECOM, 
entitat de referència que agrupa les principals associacions de les persones 
amb discapacitat física a Catalunya, perquè pugui oferir el servei d’assistent 
personal a 52 persones amb discapacitat física. Els beneficiaris formen part 
d’un programa pilot que es va posar en marxa el 2007 impulsat per l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania en col·laboració amb ECOM i la Fundació Autònoma Solidària. 
Aquesta darrera entitat també rebrà 103.877 euros per oferir el servei 
d’assistent a 7 persones més. 
 
El programa pilot serveix per recollir informació sobre el perfil i les necessitats 
de les persones beneficiàries de l’assistent personal. També permet 
determinar les funcions a realitzar, el perfil i la formació necessària dels 
professionals que s’encarreguin de prestar l’assistència. Tot plegat permetrà al 
Departament d’Acció Social i Ciutadania desenvolupar les prestacions de 
servei d’assistència personal que s’implantaran a Catalunya tal i com recull la 
cartera de serveis de la Llei de Serveis Socials. 
 
El Govern ja va regular el més de juliol de l’any passat la prestació econòmica 
d’assistent personal, en aquest cas, recollida a la Llei de la dependència, per 
tal de fer arribar els ajuts d’aquesta nova llei a les persones amb un alt grau 
de dependència. Catalunya es va convertir, així, en la comunitat pionera en 
aquesta matèria. Ara, la prova pilot impulsada permetrà regular l’assistència 
personal com a prestació de servei dins el sistema de salut català. 
 
Els ciutadans beneficiaris del servei d’assistent personal són persones amb un 
alt nivell de dependència que requereixen de l’ajut d’una tercera persona per a 
desenvolupar les tasques habituals de la vida diària (cura personal, suport a la 
llar, activitat formativa i laboral, vida familiar i relacions personal, oci,  
participació social, etc.). La figura de l’assistent personal ha de permetre a 
aquestes persones fer totes aquelles activitats que farien sense limitacions 
funcionals.  
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Cal recordar que pel que fa als ajuts establerts per la Llei estatal de la 
dependència (LAPAD) en la prestació de l’assistent personal,  hi ha regulades 
dues modalitats: 
 

- Prestació d’acompanyament a activitats laborals i/o educatives, 
destinada a facilitar l’accés a la realització de les activitats educatives o 
laborals regulars. En aquest cas l’assistència personal es prestarà per 
un període de temps d’entre 60 i 80 hores mensuals. 

 
- Prestació de suport personal i integració laboral i/o educativa, que 

inclou accions d’acompanyament i suport a gestions exteriors al domicili 
així com d’acompanyament i suport a l’accessibilitat laboral, educativa i 
de promoció de la participació social. També inclou accions d’atenció 
personal (higiene, alimentació, cura de la salut, entre d’altres) i de 
suport a l’organització, la neteja i l’ordre de la llar. En aquesta modalitat, 
l’assistència es prestarà en règim horari de dedicació completa. 
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El Govern aprova la modificació dels estatuts de 
l’empresa pública REGSESA 
 

• El canvi permetrà que l’empresa que gestiona el canal Segarra-
Garrigues, optimitzi algunes obres hidràuliques 

 
 
El Govern ha autoritzat avui la modificació dels estatuts socials de l’empresa 
pública Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA) encarregada de la 
construcció i gestió del canal, que permetrà incloure en l’articulat totes les 
actuacions que realitza l’empresa en l’àmbit del canal. L’actualització dels 
estatuts permetrà a l’empresa poder desenvolupar actuacions en els terrenys 
limítrofs al canal, directament,  o mitjançant altres empreses, sempre que ho 
autoritzi el Govern.  
 
Les actuacions que fan necessària la modificació dels estatuts són els camins 
o tubs de conducció d’aigua vinculats directament a les obres de regadiu del 
Segarra-Garrigues que, per motius de topografia, poden estar situats fora de 
la zona delimitada pel canal de reg. Això permetrà optimitzar l’execució 
d’algunes obres hidràuliques del Segarra-Garrigues que es troben situades 
fora del seu àmbit i agilitar els tràmits d’execució.  
 
Cal recordar  que l’empresa REGSEGA es va constituir el 12 de març de 2002, 
amb l’objectiu de projectar, construir, conservar, mantenir, i explotar les 
infraestructures necessàries per a la distribució de l’aigua que procedeix del 
canal principal Segarra - Garrigues. D’acord amb els estatuts, la societat té els 
drets de promoció i explotació del canal de forma directa o a través d’altres 
empreses. 
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El Govern constitueix el Consorci del Turó de la Seu 
Vella de Lleida i n’aprova els estatuts 
 

• El Consorci gestionarà de forma comuna el conjunt monumental i 
els recursos que s’hi destinen 

 
• Gràcies al nou ens, Govern i Ajuntament de Lleida sumaran forces 

per impulsar les actuacions de restauració o recerca científica i 
arqueològica que es facin a la Seu Vella 

 
El Govern ha aprovat avui la creació del Consorci del Turó de la Seu Vella de 
Lleida i també ha donat el vistiplau als estatuts de l’ens. El nou organisme, 
integrat pel Govern, a través del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, i per l’Ajuntament de Lleida, permetrà gestionar de forma 
comuna el conjunt monumental i optimitzar els recursos que s’hi destinen.  
 
Fins ara, ambdues administracions gestionaven per separat els elements del 
Turó de la Seu Vella dels quals en són propietàries, i l’instrument de 
col·laboració que utilitzaven per treballar de forma conjunta eren els convenis. 
Gràcies al nou Consorci, tant l’edifici central de la Seu, propietat del Govern, 
com l’entorn de la Seu, les muralles i el Castell de la Suda, de titularitat 
municipal, seran gestionats conjuntament i les dues institucions, que hi 
participen a parts iguals, sumaran forces per impulsar, coordinar i dirigir les 
actuacions urbanístiques, de recerca científica, arqueològica, de restauració 
promoció i difusió que s’hi duguin a terme. Tant la Seu Vella com la Suda o 
Castell del Rei, la fortificació i el seu entorn de protecció han estat declarats 
béns cultural d’interès nacional. 
 
Pressupost i òrgans de Govern 
 
A banda de les inversions extraordinàries en obres, el pressupost del nou 
Consorci per al 2009 és de 773.219 euros, dels quals el Govern aporta 
295.649 euros, la mateixa quantitat que l’Ajuntament. Els 181.920 euros 
restants corresponen a ingressos propis del monument. La previsió 
pressupostària per al 2010 i el 2011 és de 830.045 i 882.108 euros, 
respectivament. 
 
El Consorci tindrà òrgans de govern, de gestió i d’assessorament. Els òrgans 
de govern són la presidència, la vicepresidència, el consell general i el comitè 
executiu. L’òrgan de gestió serà la direcció i el seu equip tècnic i els 
d’assessorament seran el consell científic i el consell cívic i social. 
 
La presidència del Consorci correspondrà de manera rotatòria, per períodes 
de dos anys, al conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació i a l’alcalde de 
Lleida. La presidència del Consorci té les atribucions següents: exercir l’alta 
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representació del Consorci, proposar al consell general el nomenament del 
director i presidir els òrgans del Consorci que determinin els estatuts. 
 
El consell general és l’òrgan rector del consorci, actua de manera col·legiada i 
està format per la presidència, la vicepresidència, quatre representants del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, quatre de l’Ajuntament de 
Lleida, un del consell científic i un altre del tècnic i el directora o directora. El 
consell general serà qui nomenarà la persona que ocupi la direcció. 
 
Pel que fa al consell científic, el seu objectiu és assessorar la resta d’òrgans 
del Consorci sobre aspectes històrics, artístics, científics i tecnològics 
referents al conjunt monumental del Turó de la Seu Vella. Per la seva banda, 
el consell cívic i social assumeix les funcions de representació que tenia el 
Patronat de la Seu Vella. 
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Altres Acords de Govern 
 
Catalunya tindrà una representació estable a l’Alguer a través de 
l’Institut Ramon Llull  
 
El Govern ha acordat avui la signatura d’un conveni amb el Consorci de 
l’Institut Ramon Llull (IRL) perquè gestioni les activitats de promoció i 
representació de Catalunya a la ciutat de l’Alguer. D’aquesta manera, el 
Govern tindrà una representació estable a la ciutat sarda a través de l’IRL, 
amb l’objectiu de potenciar les relacions institucionals i culturals i els òrgans 
de govern de l’Alguer.  
 
El Govern consolida així unes relacions que considera estratègiques i que va 
iniciar fa disset anys amb diverses actuacions per a la promoció i la difusió del 
català i l’intercanvi cultural amb l’Alguer, que s’han dut a terme en 
col·laboració amb institucions, entitats i associacions. La presencia estable del 
Govern de la Generalitat a l’Alguer permetrà també impulsar els vincles 
socioeconòmics entre els dos territoris, que recentment ja s’han vist afavorits 
per la millora de les connexions. 
 
 
El Govern aprova el Decret de la garantia de la Generalitat per a obres 
d’interès cultural rellevant 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret de la garantia de la Generalitat per a 
obres d’interès cultural rellevant, que regula el compromís de l’Administració a 
indemnitzar per la destrucció, la pèrdua, la sostracció o el dany que puguin 
patir les obres que se cedeixin a museus, biblioteques o arxius de titularitat de 
la Generalitat, o amb participació majoritària d’aquesta, per a la seva exposició 
pública.  
 
L’assegurança de les obres es farà mitjançant un sistema doble, que combina 
la garantia de la Generalitat d’una banda, i una assegurança privada 
mitjançant franquícia. L’import mínim de la franquícia ha de ser de 10.000 
euros i l’import màxim de 250.000 euros, i la resta de l’import fins arribar al 
valor convingut de l’obra o conjunt d’obres a exposar s’assegura a càrrec de la 
garantia de la Generalitat. 
 
 
NOMENAMENTS 
 
El Govern nomena Neus Sánchez directora de Programes del SOC 
 
El Govern ha aprovat avui nomenar Neus Sánchez Jiménez directora de 
Programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 
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Nascuda a Melilla l’any 1962, Neus Sánchez ha realitzat estudis de Ciències 
Empresarials i cursos i accions formatives en matèria d’ocupació i 
desenvolupament local. 
 
Entre 1984 i 1999 va ser la cap de secció del Departament de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell i, entre 1982 i 1984, formadora en 
l’àmbit administratiu i ocupacional de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
Des de l’any 2000, ha exercit el càrrec de directora del Consorci del Parc 
Central del Vallès, entitat formada per l’Ajuntament de Sabadell i per 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, que desenvolupa activitats de formació i 
divulgació en energies renovables i d’altres de caràcter firal i festiu. 
 
 
 
 


