18 de març de 2008

El Govern aprova el Contracte Programa 2007-2008 de
l’Autoritat del Transport Metropolità
•

Potencia el transport públic per atendre les necessitats de
mobilitat i reduir la congestió del trànsit i planifica de forma
integrada les xarxes de transport públic col·lectiu

•

El contracte compta amb una inversió de 1.206 milions, xifra que
representa un increment del 24% respecte de l’anterior

El Govern ha acordat signar el Contracte Programa 2007-2008 entre l’Autoritat
del Transport Metropolità (ATM) i l’Administració General de l’Estat per tal de
garantir els recursos necessaris per dur a terme una millora continuada del
transport públic a la regió metropolitana de Barcelona (RMB). El nou Contracte
Programa comporta una subvenció de 1.206 milions d’euros per part de les
administracions públiques que es destinarà al sistema de transport públic
metropolità.
El Contracte Programa 2007-2008 ha estat concebut com un instrument de
suport al transport públic per tal de millorar les condicions de mobilitat de la
regió metropolitana de Barcelona. Vol potenciar el transport públic per atendre
les necessitats de mobilitat i reduir la congestió del trànsit, i planificar i dirigir
de forma integrada les xarxes de transport públic col·lectiu, tant les que
discorren per carretera o vies urbanes com les que tenen infraestructures
pròpies. El programa també té l’objectiu de definir un marc estable de
finançament de les empreses, compatible amb els escenaris pressupostaris
de les administracions implicades, així com garantir l’estabilitat financera de
les empreses Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC).
Les subvencions acordades pel Contracte Programa 2007-2008 representen
un increment del 23,7% de mitjana anual respecte del contracte anterior.
L’Administració General de l’Estat hi aporta 299 milions d’euros; la Generalitat
de Catalunya, 554 milions d’euros; l’Ajuntament de Barcelona el subvenciona
amb 183 milions d’euros, i l’Entitat Metropolitana del Transport hi contribueix
amb 170 milions d’euros.
Es dobla el cost del sistema de transport públic a Barcelona
El cost del sistema de transport públic a la regió metropolitana de Barcelona
(tarifes + subvencions) ha passat de 506 milions d’euros anuals en el període
1998-2001 a 1.076 milions d’euros en el 2007-2008, la qual cosa suposa un
increment de més del doble en 10 anys.
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El cost del sistema de transport públic a la RMB té dues vies de finançament:
la recaptació derivada de la venda de títols de transport i la provinent de les
subvencions que aporten les administracions públiques.
En els darrers 10 anys el pes relatiu de les tarifes ha passat d’un 50% a un
44% en el finançament del transport públic, mentre que les subvencions de les
administracions públiques han augmentat la seva participació del 50% al 56%.
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El Govern destina 150 milions d’euros a impulsar la
consolidació de grans grups empresarials
•

Crea una línia de préstec anomenada ICF Creixement Empresarial
per tal d’ajudar les empreses en els seus processos de fusions,
adquisicions o aliances estratègiques

•

L’objectiu és estimular les empreses catalanes perquè
esdevinguin grans grups empresarials que puguin competir a
nivell internacional

•

Aquest nou instrument financer s’emmarca en l’esborrany del nou
text de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana

El Govern ha donat llum verda a la creació d’ICF Creixement Empresarial,
una nova línia de préstecs dirigida al finançament de projectes de
dimensionament empresarial. L’objectiu d’aquest nou instrument financer,
impulsat per l’Institut Català de Finances (ICF) a proposta dels departaments
d’Economia i Finances i del d’Innovació, Universitats i Empresa, és ajudar les
empreses catalanes en els seus processos de fusions, adquisicions o aliances
estratègiques. La línia està dotada amb un import de 150 milions d’euros i
s’impulsa fruit de la voluntat del Govern d’estimular les empreses catalanes
perquè endeguin processos de dimensionament i esdevinguin grans grups
empresarials que puguin competir a nivell internacional.
Els destinataris d’aquesta nova línia són empreses amb seu social a
Catalunya, amb un mínim de 5 anys de vida i una facturació de més de 30
milions d’euros. Els préstecs, atorgats per l’ICF en la modalitat de préstec
ordinari o participatiu, podran ser d’un import mínim d’1 milió d’euros fins a un
màxim de 15 milions i es destinaran a cobrir les necessitats d’inversió per
desenvolupar els projectes. El termini d’amortització podrà ser de fins a 15
anys, inclosos dos anys de carència.
Aquest nou instrument s’emmarca en les polítiques del Govern d’ajudar les
empreses catalanes a fer front als reptes de la internacionalització de
l’economia. De fet, el foment del creixement i el dimensionament del teixit
empresarial català és una de les línies que s’inclouran en el nou text de
l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana, que actualment es troba en la fase final
del procés de revisió i nou impuls que van acordar les institucions signants.
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El Govern accepta la cessió gratuïta de solars per a la
construcció de 4 nous centres escolars
•

Edificarà dos CEIP a les Franqueses del Vallès i Vacarisses i dos
IES a l’Escala i Sant Feliu de Guíxols

•

Les obres comptaran amb una inversió de més de 19 milions
d’euros

El Govern ha acceptat la cessió gratuïta de quatre terrenys situats a diferents
localitats catalanes i que suposarà la futura construcció d’equipaments
escolars. La cessió d’aquests solars l’han feta els ajuntaments de les
Franqueses del Vallès (Vallès Oriental), Vacarisses (Vallès Occidental),
l’Escala (Alt Empordà) i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Aquest acord
permetrà tirar endavant la construcció de dos centres d’educació infantil i
primària (CEIP) a l’Escala i Sant Feliu de Guíxols, i dos instituts d’educació
secundària (IES), a les Franqueses del Vallès i Vacarisses.
En el cas de les Franqueses, l’Ajuntament va aprovar la cessió gratuïta d’un
solar de 5.621,47 m2 a la Generalitat per a la construcció d’un IES en el ple
municipal de març de 2007. Aquest institut tindrà una inversió de 5.995.000
euros, estarà situat al carrer de Joan Maragall i inclourà 3 línies d’ESO i 2 de
batxillerat.
Al mateix acord va arribar l’Ajuntament de Vacarisses, que en el ple municipal
de març de 2007 va autoritzar la cessió gratuïta d’un solar d’11.251 m2 entre
els carrers de Josep Carner, de l’Urpina i de Torrent de la Casa Vella. En
aquest espai s’hi construirà un IES de 3 línies d’ESO i 2 de batxillerat amb un
pressupost de 5.995.000 euros.
El ple municipal de l’Escala va aprovar en el 2005 la cessió gratuïta d’un solar
de 9.380 m2 per a la construcció d’un CEIP amb 1 línia d’educació infantil i
primària. Aquest CEIP, situat al carrer de Corallera, comptarà amb una
inversió de 2.924.394 euros.
Finalment, el municipi de Sant Feliu de Guíxols va aprovar la cessió gratuïta a
la Generalitat d’uns terrenys de 10.027 m2 per a la construcció d’un CEIP de 2
línies. Aquest centre, amb un pressupost de 4.141.270 euros, estarà situat al
Sector de Mas Balmanya.
El detall de les noves construccions és el següent:
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Centre i municipi
IES Les Franqueses del
Vallès (les Franqueses)
IES de Vacarisses
(Vacarisses)
CEIP de l’Escala
(L’Escala)
CEIP Ardenya
(Sant Feliu de Guíxols)

Superfície
de terreny
cedit
5.621 m2
11.251 m2
9.380 m2
10.027 m2

Actuació
Nova construcció 3 línies
ESO i 2 línies batxillerat
Nova construcció 3 línies
ESO i 2 línies batxillerat
Nova construcció 1 línia
infantil + primària
Nova construcció 2 línies
infantil + primària

.03.2008
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net

Inversió
5.995.000
5.995.000
2.924.394
4.141.270

6

El Govern inverteix 6,6 milions d’euros en la
remodelació de la residència de gent gran La Mercè a
Tarragona
•

Les obres s’acabaran l’últim trimestre de l’any que ve

El Govern invertirà 6.630.364 euros per acabar les obres de remodelació
integral de la residència de gent gran Mare de Déu de La Mercè de Tarragona.
Aquesta actuació completarà la reconversió que s’ha fet del centre, que
millora el confort i la qualitat de vida dels usuaris i del personal que hi treballa.
Les obres de reconversió integral de la Residència Mare de Déu de La Mercè,
que acabaran l’últim trimestre del 2009, han permès adequar els dormitoris
existents deixant una capacitat final de residència assistida de 117 places,
distribuïdes en 39 habitacions dobles i 39 més d’individuals.
Paral·lelament, les obres han inclòs la instal·lació de dos nous ascensors de
darrera tecnologia, adaptats i amb capacitat per a lliteres i la construcció d’una
escala d’accés. D’altra banda, també s’ha fet una important reforma de la
façana de l’edifici.
Altres actuacions destacades han estat la renovació de l’equipament i el
mobiliari amb material ergonòmic adaptat a les necessitats dels usuaris, la
distribució homogènia i ampliació dels banys geriàtrics, i la reconversió de la
sala de celebracions i activitats generals en una sala polivalent.
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El Govern impulsa un pla pilot de treball als jutjats de
l’Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú per
donar un servei més eficient
•

La mesura és pionera a tot l’Estat i pretén establir un nou model
de relació de l’administració de justícia amb el ciutadà amb el
Servei Comú d’Execució

•

Es reorganitzen els partits judicials en base a una major
coordinació entre àrees i a un augment de la dotació de personal

El Govern ha aprovat avui la implantació d’un àmbit pilot de treball que
reorganitza els partits judicials de l’Hospitalet de Llobregat (el Barcelonès) i de
Vilanova i la Geltrú (el Garraf), que augmentarà la coordinació en l’execució
de sentències, a l’hora que preveu un increment en la dotació de personal
inicialment prevista. La reorganització en la prestació d’aquests serveis, que
és una experiència pionera a tot l’Estat, respon a la voluntat de la Govern
d’establir un nou model de relació de l’administració de justícia amb el ciutadà.
La finalitat d’aquest programa és avançar des del model actual, en què
cadascun dels òrgans judicials s’encarrega de l’execució de les sentències
dictades pel seu titular, fins a un Servei Comú d’Execució per a tots els jutjats
d’un mateix partit judicial, que ha de donar una resposta més eficient al
ciutadà. Aquest servei, doncs, ha de garantir el compliment de totes les
disposicions d’una condemna judicial, no només les privacions de llibertat sinó
també el pagament d’indemnitzacions, multes, retirades de llicència o
subhastes judicials, entre d’altres.
Entre l’Àrea de treball d’Execució del partit judicial de l’Hospitalet de Llobregat
i el mateix òrgan del partit judicial de Vilanova i la Geltrú es comptarà ara amb
quatre gestors responsables de coordinar l’àmbit civil i l’àmbit penal i de
violència sobre la dona, i disset gestors processals. A més, hi treballaran
quaranta tramitadors processals, amb nou places més de la dotació prevista
inicialment pel que fa al cos de tramitació processal i administrativa.
L’increment en la dotació d’efectius que s’aprova avui dóna compliment a
l’acord adoptat en el si de la Mesa de Negociació del personal al servei de
l’Administració de justícia a Catalunya el passat 28 de febrer. L’acord també
contempla les retribucions complementàries per al personal adscrit a aquests
àmbits pilot de treball, amb l’objectiu d’incentivar els projectes de millora de
l’administració de justícia.
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El Govern aprova l'arrendament de 517 vehicles
destinats al Departament d’Interior
•

Els vehicles serviran per a la renovació del parc mòbil dels
Mossos d'Esquadra de cara a finalitzar el desplegament el
proper 1 de novembre

•

El pressupost per a aquesta nova contractació és de més de 22
milions d’euros

El Govern invertirà 22.050.420 euros per arrendar 517 vehicles i, d’aquesta
manera, renovar el parc mòbil dels Mossos d’Esquadra i el del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
El Govern arrendarà vehicles que garanteixin la sostenibilitat i que permetin
reduir el consum de combustible i alhora augmentar l'
eficiència energètica del
vehicles. Aquesta mesura contribuirà a reduir les emissions de contaminants,
promourà la diversificació energètica i ajudarà a disminuir la dependència dels
derivats del petroli.
Aquest nou contracte és també un pas més per assegurar que els Mossos
d'
Esquadra disposin de mitjans òptims per a la finalització del seu
desplegament a tot Catalunya, el proper 1 de novembre.
L’opció d’arrendament a preu i termini fix s’ha adoptat com a solució més
avantatjosa després de realitzar una anàlisi economicofinancera de les
diferents ofertes del mercat i de les diferents modalitats de finançament.
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El Govern crea la Fundació Ramon Llull al Principat
d’Andorra per projectar la llengua i la cultura catalanes
•

L’Institut Ramon Llull vol assolir la màxima representativitat
institucional i convertir-se en l’instrument de projecció de la
llengua catalana dels governs que la tenen com a pròpia

El Govern ha autoritzat avui el Consorci de l’Institut Ramon Llull (IRL) a
constituir la Fundació Ramon Llull al Principat d’Andorra, que treballarà per a
la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes. La seva creació respon
al compromís de l’IRL de treballar als territoris on el català tingui reconeguda
la condició de llengua oficial. És per aquest motiu que el Govern considera
Andorra com un objectiu prioritari.
La Fundació Ramon Llull tindrà com a objectius intensificar l’estudi, la
promoció i la defensa de la llengua catalana i fomentar la projecció exterior de
la llengua i dels diferents àmbits culturals que s’hi expressen. D’altra banda,
també vetllarà pel compliment de la legislació sobre la llengua, en
col·laboració amb d’altres organismes i organitzacions públiques o privades, i
ajudarà a impulsar les actuacions del Consorci de l’IRL que coincideixin amb
els objectius de la fundació. Per a la seva creació es destinaran 100.000 euros
que seran aportats en un 65% per l’IRL i en un 35% pel Govern andorrà.
La constitució de la Fundació Ramon Llull respon a la voluntat del Govern que
l’Institut assoleixi la màxima representativitat institucional i es converteixi en
l’instrument de projecció de la llengua i la cultura catalanes de tots els governs
que la tinguin com a pròpia. És en aquest context que Catalunya, les llles
Balears i Andorra van acordar el 17 de desembre de 2007 refundar la
institució i a través d’una declaració conjunta que els tres governs van signar
al Santuari de Cura van constituir la Fundació Ramon Llull al Principat
d’Andorra i alhora reincorporar les Illes Balears als òrgans de direcció de l’IRL.
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El Govern aprova el Pla Nacional de l'Associacionisme
i el Voluntariat
•

El Pla proposa un total de 58 mesures al voltant de dos eixos:
persones i entitats

•

És fruit d’un llarg treball que ha comptat amb la participació del
conjunt més representatiu del teixit associatiu i de voluntariat de
diferents àmbits, les entitats locals, els sindicats, el sector
empresarial, les universitats i els col·legis professionals

El Govern ha aprovat el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, el
document que determina eixos, línies estratègiques, objectius i mesures sobre
l’associacionisme i el voluntariat que es portaran a terme des de la Generalitat
en els propers quatre anys. Aquest Pla es concretarà a través del Pla
d’Execució, que el Govern aprovarà en funció de les prioritats que ha establert
i de la disponibilitat pressupostària.
El Pla proposa un total de 58 mesures que s’estructuren al voltant de dos
eixos: les persones i les entitats. El primer eix preveu accions per formar
persones voluntàries i fidelitzar-les, analitzar les tipologies de voluntaris i
promocionar el voluntariat. Pel que fa a les entitats, el Pla recull mesures per
garantir el finançament per a les activitats de voluntariat del món associatiu,
fer arrelar la cultura de la transparència a les entitats de voluntariat, consolidar
els òrgans de govern d’aquestes entitats i actualitzar la carta de drets i deures
dels voluntaris, entre altres.
El Departament de Governació és l’encarregat de desplegar el Pla a través de
la Direcció d’Acció Comunitària de la Secretaria d’Acció Ciutadana, en
col·laboració amb els òrgans col·legiats. El Pla és fruit d’un llarg treball liderat
per una Comissió Rectora, amb la participació del conjunt més representatiu
del teixit associatiu i de voluntariat de diferents àmbits, els departaments de la
Generalitat, les entitats de representació local, els sindicats, el sector
empresarial, les universitats i els col·legis professionals.
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El Govern acorda amb l’ONU que Catalunya sigui
centre de formació de les Nacions Unides en drets
humans i pau
El Govern ha impulsat avui un conveni de col·laboració entre el Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i l’Staff College de les Nacions
Unides (UNSSC), perquè Catalunya es converteixi en el primer centre de
formació de l’ONU a tot l’Estat. L’acord permetrà que s’hi puguin formar
mediadors internacionals i experts en prevenció de conflictes i promoció dels
drets humans. El projecte, cofinançat per la Generalitat i l’ONU, s’inclourà en
el pla d’actuacions de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i rebrà
una inversió de 400.000 euros per part del Govern català.
L’Staff College de les Nacions Unides es va crear l’any 2002 amb l’objectiu de
formar el funcionariat internacional que treballa a les Nacions Unides en
tasques de mediació i prevenció de conflictes i desenvolupament econòmic i
social. Actualment, l’organisme amb seu a Torí (Itàlia) també forma en
aquestes àrees, així com funcionament intern de les Nacions Unides, altres
cossos funcionarials dels estats membres de la UE, d’altres administracions i
la societat civil.
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Una nova ruta turística mostrarà els castells que van
vigilar la frontera entre els comtats catalans i la
Catalunya islàmica
• En el recorregut, que rebrà el nom de “Ruta dels Castells de la
Marca”, s’hi inclouran una vintena de comarques

• La nova ruta forma part del Pla Estratègic de Turisme a
Catalunya 2005-2010 que, entre altres estratègies de promoció
del turisme, vol crear grans rutes nacionals a partir del
patrimoni cultural, natural i històric del país

El Govern ha impulsat la creació d’una nova ruta turística dels Castells de la
Marca, on s’inclouran les fortificacions d’una vintena de comarques que van
vigilar la frontera entre els comtats catalans i la Catalunya islàmica durant 200
anys. Avui s’ha acordat destinar un total de 150.000 euros a l’estudi per a la
creació d’aquesta nova ruta, el recorregut de la qual es podrà fer en cotxe.
L’àmbit d’actuació són les comarques de: Baix Llobregat, Alt Penedès, Baix
Penedès, Tarragonès, Anoia, Garraf, Alt Camp, Baix Camp, Conca de
Barberà, Segarra, Noguera, Pallars Jussà, Segrià, Urgell, Pla d’Urgell,
Garrigues, Terra Alta, Priorat, Ribera d’Ebre, Baix Ebre i Montsià.
La iniciativa forma part del Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2015
que, entre altres estratègies de promoció del turisme, vol identificar i crear
grans rutes nacionals a partir del patrimoni cultural, natural i històric. Aquestes
rutes, en el seu conjunt, hauran d’actuar com a identificadors del país i dels
seus trets diferencials, i alhora permetran al visitant conèixer la totalitat del
territori català.
Aquest projecte es considera una eina necessària per al desenvolupament del
Pla Estratègic de Turisme de Catalunya, així com per dur a terme polítiques
públiques de planificació i modernització del sector turístic català amb el
principi rector de la sostenibilitat social i ambiental.
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NOMENAMENTS
El Govern ha nomenat avui Marc Rius nou director general de Participació
Ciutadana.
Marc Rius i Piniés, director general de Participació Ciutadana
Nascut a Barcelona el 1972. És llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques i de
l’Administració per la Universitat de Barcelona i doctor en Ciència Política per
la mateixa universitat.
Fins ara ha estat coordinador general de Planificació Estratègica del
Departament Interior, Relacions Institucionals i Participació. Des de 2003 és
director de la Fundació Nous Horitzons. També ha estat assessor en
polítiques de comunicació, estudis electorals i opinió pública de la
vicepresidència segona de la Diputació de Barcelona.
Ha estat professor associat d’Àrea de Ciència Política del Departament de
Dret Constitucional i Ciència Política de Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona.
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