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El Govern declara la Serra de Collserola Parc Natural 
 
 

• Els principals objectius són conservar dels valors naturals, evitar 
que la pressió urbanística malmeti l’entorn i fer compatibles les 
activitats econòmiques i socials que s’hi desenvolupen  

 
• El nou parc natural té una extensió de 8.295 ha i inclou dues 

reserves naturals parcials, de protecció superior  
 

• Després del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 
aquest és el segon parc que es crea aquesta legislatura 

 
• El Govern ha aprovat també la integració de la Generalitat en el 

Consorci del Parc de Collserola i s’han aprovat els nous estatuts 
d’aquest Consorci 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret que declara la serra de 
Collserola Parc Natural, que inclou les reserves naturals parcials de la Font 
Groga i de la Rierada-Can Balasc.  
 
Amb la declaració del parc finalitza avui un llarg procés de treball iniciat l’any 
2002 quan el Parlament de Catalunya va instar el Govern a establir 
mecanismes per millorar el grau de protecció de la serra de Collserola. El 
Departament de Medi Ambient i Habitatge va elaborar llavors un estudi de 
mesures addicionals de protecció de la serra de Collserola, com a primer pas 
per declarar Parc Natural l’espai protegit. Aquest estudi plantejava la 
declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola, la declaració de dues 
reserves naturals parcials i l’ampliació dels límits de l’espai protegit (PEIN). 
 
Entre els anys 2005 i 2010, la Direcció General del Medi Natural, juntament 
amb el Consorci del Parc de Collserola, ha estat treballant en la proposta de 
declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola. Després de seguir tots 
els tràmits administratius i d’un període d’informació pública, la proposta 
comporta una ampliació dels límits de l’espai protegit. La proposta que 
finalment s’ha aprovat és fruit d’un fruit d’un procés altament participatiu i d’un 
llarg treball de concertació entre els 9 ajuntaments implicats, el Consorci del 
Parc de Collserola, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la 
ciutadania, que hi ha participat amb les seves aportacions. 

 
Delimitació del Parc Natural 
 
La delimitació del Parc Natural que finalment es proposa inclou la incorporació 
de 39 sectors d’ampliació al límit del PEIN actual amb un valor natural 
rellevant per poder mantenir la funcionalitat ecològica de la serra. Amb la nova 
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delimitació, el futur Parc Natural s’han ampliat en 779 ha i passarà a tenir una 
superfície de 8.295 ha. 
 
Els sectors que s’hi incorporen corresponen a espais contigus que tenen un 
valor natural adequat per incorporar-los al Parc Natural. Molts d’ells 
corresponen a sòls amb classificació urbanística compatible amb el règim de 
protecció del PEIN i del Parc Natural. Són sòls forestals i agrícoles, espais 
verds, sistema d’espais lliures o similars. Alguns provenen de modificacions 
del Pla general metropolità (PGM) impulsades pels ajuntaments i ja aprovades 
definitivament. Així mateix, incorporarà alguns àmbits de sòls urbanitzables no 
desenvolupats.  
 
En el Parc s’hi inclouen dues reserves naturals parcials: la de la Rierada-Can 
Balasc i la de la Font Groga. Són dos espais naturals d’extensió reduïda i de 
considerable interès científic, declarats per preservar íntegrament el conjunt 
d’ecosistemes naturals.  
 
El resultat final de la delimitació dels espais de protecció especial que es 
creen amb aquest Decret és el següent: 
 

- Parc Natural de la Serra de Collserola   8.295,09 ha 
- Reserva Natural Parcial de la Rierada-Can Balasc    379,9 ha    
- Reserva Natural Parcial de la Font Groga         112,8 ha 

 

El Parc Natural de la Serra de Collserola es troba situat als municipis de 
Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de 
Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del 
Vallès, i Montcada i Reixac. 

 
Superfície de la proposta de Parc Natural de la Serra de Collserola:  
 

  
Espai natural 

protegit actual 
Proposta  Parc 

Natural 
Ampliació 
prevista 

  ha ha ha 
Barcelona 1.637,90 1698,13 60,23 
Cerdanyola del Vallès 1.390,70 1447,76 57,06 
Esplugues de Llobregat 62,7 69,15 6,45 
Molins de Rei 949,8 1049,51 99,71 
Montcada i Reixac 210,5 373,53 163,03 
Sant Cugat del Vallès 1.865,10 2113,64 248,54 
Sant Feliu de Llobregat 558,6 603,63 45,03 
Sant Just Desvern 385,4 442,77 57,37 
El Papiol 455,1 496,97 41,87 

Superfície total 7.515,80 8.295,09 779,29 
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La Reserva Natural parcial de La Rierada-Can Balasc es troba situada als 
municipis de Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès i Barcelona i ocupa 379,9 
ha dins del Parc. La Reserva Natural parcial de la Font Groga es troba situada 
al municipi de Sant Cugat del Vallès i ocupa 112,8 ha dins del Parc. 

 

  
Reserva Natural parcial de 

la Rierada-Can Balasc  
Reserva Natural parcial de la 

Font Groga  
  ha % de l’espai ha % de l’espai 

Barcelona 205,6 54,1%   
Molins de Rei 37,2 9,8%   
Sant Cugat del 
Vallès 137,1 36,1% 112,8 100% 

Superfície total 379,9 100% 112,8 100% 
�

 
Els valors del Parc Natural 
 

La serra de Collserola està situada al centre de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Ocupa una superfície de prop de 10.000 hectàrees distribuïdes en 
nou municipis. Els valors ambientals que la serralada ofereix van motivar en el 
seu dia la delimitació de la protecció derivada de la normativa urbanística i de 
la legislació d’espais naturals. Aquesta protecció es justificava en la 
importància del patrimoni natural; en l’estratègica situació de la serra situada 
en una zona densament poblada; en els valors paisatgístics i en el valuós 
patrimoni construït al llarg de la història dins el seu àmbit. Des de l’any 1987, 
regeix sobre el parc el règim derivat del Pla Especial d’ordenació i de 
protecció del medi natural del Parc de Collserola. 

El massís de Collserola pertany al domini mediterrani. Les característiques de 
la seva vegetació són: el fullatge perennifoli, l’abundància i diversitat de les 
espècies arbustives i les adaptacions de les plantes a l’economia de l’aigua. 
La vegetació és clarament mediterrània, però també hi ha espècies de climes 
àrids o molt més freds.  

La vegetació actual del Parc, com la de la major part de la regió mediterrània, 
és un mosaic de boscos, bosquines, màquies, matolls, prats i camps de 
conreu. Hi predominen però els boscos, en els quals el pi blanc (Pinus 
halepensis) és l’espècie dominant. Queden, però, algunes mostres de bosc 
madur, de gran valor, com l’alzinar amb roures de la Font Groga. Aquesta 
configuració del paisatge ens mostra la gran influència que ha tingut i té 
l’activitat humana en el conjunt de Collserola. La presència i interrelació entre 
pinedes, alzinars amb roures, màquies i garrigues, prats i conreus, bosquets 
de ribera i petits ambients aquàtics, constitueix la base que permet mantenir 
una fauna variada relativament abundant. 
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Hi ha prop de 240 espècies de vertebrats reconegudes en un espai 
relativament petit i molt sotmès a pressions, així com 700 espècies 
d’invertebrats. S’hi pot trobar una fauna forestal que en alguns casos és 
semblant a la dels boscos més humits, de domini centreeuropeu, i al mateix 
temps, una bona representació de la fauna mediterrània. 
 
D’altra banda, és fàcil trobar-hi indicis de la utilització humana a través de 
patrimoni construït, amb alguns exemples històrics molt valuosos que 
incrementen l’interès arqueològic del parc, com són l’església romànica de 
Sant Adjutori, el forn ibèric a Sant Cugat i can Canaletes a Cerdanyola del 
Vallès. 
 
Altres sectors inclosos en el Parc 
 
En el cas de la serra de Collserola s’han definit uns espais de regulació 
especial (ERE). Es tracta de sectors inclosos al Parc Natural que tenen una 
major vinculació amb la trama urbana, ja sigui per la presència d’edificacions i 
usos urbans, com per les seves característiques com a àmbits d’enllaç entre 
els espais verds de la ciutat i el parc. La seva definició no implica, en cap cas, 
que es tracti de sectors que quedin al marge de les regulacions pròpies del 
Parc Natural. Per tant, també estan subjectes tant al que determina el Decret 
de creació del Parc com al Pla especial vigent actualment, així com a les 
noves figures de planificació que s’aprovin en el futur. 
 
Necessitat de fer compatibles les activitats socials i econòmiques amb 
els valors naturals 
 
Un dels principals objectius de la declaració de Parc Natural és fer compatible 
el patrimoni natural amb les activitats econòmiques i socials que es 
desenvolupen al territori. 
 
L’increment de la pressió sobre els sistemes naturals que s’ha produït els 
darrers anys fa imprescindible dotar-se d’un nou marc de protecció i de gestió 
per fer front a les amenaces de pèrdua de biodiversitat que aquesta pressió 
pot provocar.  
 
La normativa de protecció i els òrgans de gestió 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge en col·laboració amb el Consorci 
del Parc Natural de Collserola, els departaments de la Generalitat 
corresponents i les corporacions locals de l’àmbit del parc, hauran de formular 
el pla especial per a la protecció del medi natural i del paisatge per a 
l’ordenació i regulació dels usos i activitats en l’àmbit del parc natural. Aquest 
pla especial haurà d’estar aprovat inicialment en el termini de 2 anys des de 
l’entrada en vigor del Decret. 
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El pla especial determinarà el règim general dels usos i activitats en l’àmbit del 
parc natural i en el que correspon als usos urbanístics es remet als previstos 
en el planejament urbanístic vigent. 
 
La gestió del parc anirà a càrrec del Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i es crearà un consell consultiu com a òrgan de participació dins del 
Consorci. 
 
La incorporació de la Generalitat en el Consorci del Parc de Collserola 
 
El Govern també ha donat llum verda a la incorporació de la Generalitat en el 
Consorci del Parc de Collserola. La integració es farà mitjançant el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge i suposarà una participació més 
activa en la presa de decisions tècniques i un increment de les inversions en 
conservació, ordenació dels usos públics, recerca i difusió dels valors naturals, 
entre d’altres. 
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El Govern aprova el PUOSC 2011, que suposarà una 
inversió de més de 165 milions d’euros per als 
municipis 
 

• La dotació permetrà als ens locals finançar 1.171 actuacions, que 
contribuiran a reactivar l’obra pública a tot el territori 

 
• El Pla únic d’obres i serveis de Catalunya és�l’instrument més 

eficaç de suport als municipis petits i mitjans 
 

El Govern ha aprovat avui el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 
corresponent a l’any 2011, que suposarà una inversió per als municipis de 
165.263.545 euros. El PUOSC és el programa de cooperació local del Govern 
amb una dotació econòmica més gran, cosa que el converteix en el principal 
instrument de suport al món local. Aquest pla incideix directament en la 
qualitat de vida de la ciutadania, finançant actuacions per cobrir les 
necessitats dels habitants dels municipis. La majoria d’aquestes obres es 
concreten en urbanitzacions, pavimentació, conservació de la via pública, 
abastament d’aigua i equipaments culturals, esportius o docents. 
 
Amb el PUOSC de l’any vinent es finançaran un total de 1.171 actuacions amb 
una inversió global de 459,35 milions d’euros, a través de la qual es 
contribuirà a activar l’obra pública a tot el territori. Del total de la inversió, el 
Govern hi aportarà més de 165 milions d’euros i la resta d’inversió es 
realitzarà a través de les diputacions de Lleida, Girona i Tarragona. 
 
El PUOSC 2011 subvenciona: 
 

- 341 projectes de pavimentació, urbanització i conservació de les vies 
públiques, amb una inversió que supera els 43,6 milions d’euros 

- 152 obres d’instal·lacions culturals amb una inversió de més de 30,9 
milions d’euros 

- 77 actuaciona en obres d’abastament d’aigua, dotades amb més de 
10,1 milions d’euros 

- 71 actuacions en instal·lacions esportives, per valor de gairebé 13 
milions d’euros. 

 
Distribució de les inversions per programes  
 
El PUOSC s’estructura en set grans àmbits: 
 

- el Programa General (PG) 
- el Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de 

baixa intensitat (MN) 
- el Programa específic de dinamització i equilibri territorial (ET) 
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- els programes específics de les diputacions de Girona (DG), Lleida (DL) 
i Tarragona (DT) 

- i el Programa de Biblioteques (BL). Una mateixa actuació pot estar 
atribuïda a diferents programes 

 
El Programa General està dotat amb 91.175.318 euros, el 55% de l’aportació 
anual, i finançarà fins a 803 actuacions. En el cas del programa de municipis 
petits (MN) s’invertirà 16.390.763 milions per a 336 actuacions, mentre que el 
programa d’Equilibri Territorial (ET) finançarà 310 actuacions amb una 
aportació de 35.927.868 euros.  
 
Pel que fa als programes de cooperació amb les diputacions: la Diputació de 
Lleida aportarà 7.275.836 euros per a la realització de 131 actuacions, la 
Diputació de Tarragona, 6.694.227 euros per a la realització de 86 actuacions 
i la Diputació de Girona, 4.632.532 euros per a la realització de 44 actuacions. 
D’altra banda, a través del Programa específic de Biblioteques del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació es realitzaran 9 actuacions 
amb una inversió total de 3.167.000 euros. 
 
Equilibri territorial 
 
A través del PUOSC 2011, el Govern de la Generalitat invertirà el 22% de la 
inversió total a Barcelona per a la realització de les actuacions aprovades, el 
21% a Girona, el 14% a Lleida, el 14% a la Catalunya Central, el 14% al Camp 
de Tarragona, el 9% a l’Alt Pirineu i Aran, el 6% a les Terres de l’Ebre. 
 
 
Inversió per territoris  
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Territori Actuacions Inversió global 
(euros) 

Inversió PUOSC 
(euros) 

% 

Alt Pirineu i Aran 177 23.454.929,22 14.966.230,83 9,06 
Barcelona 179 146.594.718,06 36.749.736,29 22,24 
Catalunya Central 191 80.408.304,46 22.682.310,93 13,72 
Girona 203 92.129.377,18 34.309.822,76 20,76 
Lleida 195 38.113.020,22 23.340.013,89 14,12 
Tarragona 171 54.675.631,34 22.559.471,21 13,65 
Terres de l’Ebre 55 23.976.732,90 10.655.959,57 6,45 

Total 1.171 459.352.723,38 165.263.545,48 100 
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Distribució del PUOSC 2011 per demarcacions i programes 
 
 

Demarcació PG MN ET DG DL DT BL Totals 

Alt Pirineu 
i Aran 6.334.636 3.587.827 2.481.774 0 2.561.992 0 0 14.966.230 

Barcelona 23.518.698 1.730.595 10.900.443 0 0 0 600.000 36.749.736 

Catalunya Central 13.237.940 2.285.214 5.423.315 0 635.840 0 1.100.000 22.682.310 

Girona 20.656.858 3.193.047 4.877.384 4.632.532 0 0 950.000 34.309.822 

Lleida 11.770.007 3.020.468 4.401.534 0 4.078.003 0 70.000 23.340.013 

Tarragona 11.663.236 1.973.609 3.691.941 0 0 4.783.684 447.000 22.559.471 

Terres de l’Ebre 3.993.939 600.000 4.151.475 0 0 1.910.543 0,00 10.655.959 

Totals 91.175.318 16.390.763 35.927.868 4.632.532 7.275.836 6.694.227 3.167.000 165.263.545 

 
PG  - Programa general 
ET - Programa específic de dinamització i equilibri territorial 
MN - Programa específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat 
BL - Programa específic de biblioteques 
DG - Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona 
DL - Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Lleida 
DT - Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Tarragona 
 
�

D’altra banda, una vegada més, cal tenir en compte que les poblacions petites 
de menys de 1.000 habitants són les que rebran més inversió a través del 
PUOSC. En concret, l’any vinent, s’invertiran 57.709.329 euros per finançar un 
total de 552 actuacions, gairebé la meitat de les actuacions previstes a tot 
Catalunya. 
 
 
30 anys de PUOSC 
 
El PUOSC 2011 forma part del pla quinquennal 2008-2012, que preveu 
atorgar en total més de 814 milions d’euros als municipis catalans. La partida 
aprovada per Governació en aquest quinquenni ha augmentat en un 43% 
respecte a l’anterior pla 2004-2007. Aquesta inversió finançarà al voltant de 
5.000 actuacions municipals en aquests 5 anys, fet que significa una mitjana 
de 5 actuacions per municipi.  
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Aquest 2010, el PUOSC compleix 30 anys. Al llarg d’aquests anys s’han 
realitzat 27.616 actuacions, i s’han invertit 1.646.325.616 d’euros. Les 
dotacions d’aquest pla han anat creixent els últims anys, fins a convertir-se en 
l’instrument més eficaç del Govern per a donar suport al món local, 
especialment als municipis petits i mitjans. 
�
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El Govern tanca l’acord final per als afectats del barri 
de l’Estació de Sallent 
 

• Més d’un 75% de les famílies afectades ja han rebut les 
indemnitzacions i han anat marxant 

 
• Amb aquesta ampliació s’adeqüen les compensacions 

econòmiques a un grup de famílies afectades que es trobaven en 
greuge comparatiu  

 
 
El Govern ha aprovat avui augmentar en 10 milions l’aportació per les 
compensacions dels veïns del barri de l’Estació de Sallent de Bages, construït 
sobre una antiga explotació minera i afectat per un progressiu esfondrament 
del sòl. Amb aquesta aportació, es tanca aquesta situació que s’arrossegava 
des de feia 12 anys. Els diners aprovats avui s’afegeixen als 50 milions 
d’euros que el Govern va aprovar el 10 de març de 2009. Aquesta aportació 
s’aprova per tal de poder fer front a l’increment del 20% que s’ha produït entre 
els càlculs provisionals de compensacions i l’execució real.  
 
Des del març de l’any passat, ja s’ha pogut executar un 75% de les operacions 
previstes, és a dir, la majoria de les famílies afectades han rebut les 
indemnitzacions i han anat marxant del barri. En l’exercici concret de les 
valoracions individualitzades, i de la signatura dels convenis específics entre el 
Govern i cada un dels afectats, s’ha anat produint una desviació respecte dels 
valors indemnitzatoris que es van aprovar, de forma aproximativa en el conveni 
del 23 de març de 2009. Els nous càlculs han posat de manifest la necessitat 
d’ampliació de l’Acord de Govern de 10 de març de 2009, en 8 milions d’euros. 
 
També està previst adequar les compensacions econòmiques per a un grup 
de famílies afectades. Residien en habitatges plurifamiliars i unifamiliars i van 
acollir-se a les indemnitzacions que s’aplicaven amb anterioritat a la signatura 
dels convenis dels anys 2005 i 2009 que, respectivament, els eren d’aplicació, 
es trobavenen en situació de greuge comparatiu respecte a les que s’han acollit 
als convenis posteriors. Ara es soluciona aquesta diferència. El valor estimat de 
les diferències és d’aproximadament 2,3 milions d’euros. 
 
Solucions des de 2005 
 
El mes de juliol del 2005, l’Executiu va acordar l’inici de les negociacions amb 
172 veïns del Barri amb la voluntat de garantir-los el dret a l’habitatge. El mes 
de desembre del mateix any, es va aprovar el primer acord amb els veïns i es 
va procedir als primer reallotjament  mitjançant el lliurament d’un nou habitatge 
construït per l’Incasòl.  
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El mes de desembre del 2008, i arran de l’activació en fase d’alerta del pla de 
protecció civil, es va produir un segon reallotjament d’afectats i es va procedir 
a efectuar una evacuació preventiva, programada i pactada amb els 50 veïns 
d’una zona de risc, en la qual s’havia evidenciat un increment en l’evolució de 
la subsidència. Així, el 10 de març de 2009, el Govern va aprovar un acord 
que situava les compensacions econòmiques als veïns en 50 milions d’euros i 
que va permetre signar un segon conveni entre la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Sallent, l’Institut Català del Sòl i l’Associació de Veïns del Barri 
de l’Estació per procedir al desallotjament total dels afectats.   
�

El barri de l’Estació 
 
El barri de l’Estació de Sallent està situat sobre els límits d’explotació de 
l’antiga mina Enrique, que es va començar a explotar l’any 1932 i que es va 
abandonar entre el 1976 i el 1977. 
 
L’any 1997, es van detectar unes esquerdes als edificis del barri per la qual 
cosa es van començar a fer treballs per esbrinar les causes dels moviments 
de terra i per avaluar-ne l’extensió i la possible evolució. Els treballs van 
detectar un enfonsament progressiu del terra amb la consegüent afectació als 
habitatges. Davant d’aquesta situació de risc, es van prendre mesures de 
vigilància dels moviments del terreny i dels habitatges i es va elaborar un pla 
d’emergències. 
 
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sallent van redactar el Pla 
d’actuació d’emergències per risc de subsidències en el barri de l’Estació, a 
Sallent, el qual s’emmarca dins del Pla de protecció civil de Catalunya, per fer 
front a aquesta situació de risc. El pla va ser aprovat pel ple de l’Ajuntament 
de Sallent el 9 de desembre de 2005 i homologat per la Comissió de Protecció 
Civil el 16 de febrer de 2006. 
 
Paral·lelament, es va dur a terme una campanya d’informació a la població per 
donar a conèixer el Pla als veïns que es podien veure afectats i informar-los 
de les mesures de protecció més adients en cas d’activació del Pla. La 
campanya informativa també es va estendre als responsables del Pla i a tots 
els grups operatius actuants, així com als mitjans de comunicació de la zona. 
 
D’altra banda, l’Institut Geològic i la UPC, per encàrrec de la Generalitat, han 
anat fent medicions i controls exhaustius dels diversos sistemes de control i 
seguiment del barri, tant des del punt de vista del subsòl com de l’afectació 
dels habitatges per evitar tot tipus de risc imprevist.  
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El Govern destina 40,5 milions d’euros a la millora de 
les carreteres locals a la demarcació de Barcelona 
 

• La Generalitat aprova una subvenció anual de 2,7 milions d’euros 
durant els pròxims 15 anys a la Diputació de Barcelona 

 
• Aquesta inversió s’emmarca en el conveni de transferència de 

carreteres de la xarxa local aprovat recentment 

El Govern ha aprovat l’atorgament d’una subvenció de 40,5 milions d’euros a 
la Diputació de Barcelona per al finançament d’actuacions de millora en vies 
locals en els pròxims 15 anys. Aquesta subvenció -que es distribueix en 
aportacions anuals de 2,7 milions d’euros- s’emmarca en el conveni per al 
traspàs de la Generalitat a la Diputació de la titularitat de 157 quilòmetres de 
22 carreteres de funcionalitat local, que va aprovar el Consell de Govern el 
passat 14 de setembre.  
 
La subvenció aprovada avui es destinarà al finançament de les actuacions, 
que desenvoluparà la Diputació de Barcelona, per tal de millorar i adequar 
camins, de titularitat municipal, però per la seva funcionalitat són susceptibles 
d’incorporar-se a la xarxa local de la Diputació. En aquest sentit, es crearà una 
Comissió de seguiment formada paritàriament pel departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i la Diputació de Barcelona que determinarà les 
actuacions que es duran a terme cada any.  

Aquests 40,5 milions d’euros s’afegeixen als aprovats en el conveni del 
setembre, que preveia el desenvolupament d’actuacions de millora a les 
carreteres locals de la demarcació barcelonina. L’aportació global era de 300 
milions d’euros, per a un període de 15 anys: 20 milions d’euros anuals, que 
finançaran al 50% la Generalitat i la Diputació.  
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El Govern aprova la renovació dels Plans educatius 
d’entorn 
 

• Ha acordat una dotació econòmica de 4,2 milions d’euros per a 
renovar 95 Plans educatius d’entorn a 80 municipis 

 
• El Govern també ha traspassat a l’Ajuntament de Tarragona els 

drets per a rehabilitar la finca “Chartreuse”, futura seu de l’Escola 
oficial d’idiomes de la ciutat 

 
• S’ha aprovat una inversió de 5,4 milions d’euros per a la nova 

construcció de l’Escola Marta Mata de Mataró 
 
El Govern ha aprovat avui renovar per al curs 2010-2011 els Plans educatius 
d’entorn (PEE) de 80 municipis. Aquesta renovació comporta una inversió 
econòmica de 4,2 milions d’euros i permet donar continuïtat a 95 plans 
d’entorn -ja que hi ha municipis amb més d’un PEE. 
 
Els Plans educatius d’entorn permeten una major cohesió social a través 
d’activitats on participen diferents actors de l’entorn d’un centre educatiu: ja 
siguin les famílies, els ajuntaments, les entitats i les associacions culturals, 
esportives o socials. D’aquesta manera es fomenta una major implicació de 
l’entorn en l’educació de l’alumnat i es creen lligams entre el centre educatiu i 
les entitats properes. 
 
Els municipis amb Plans educatius d’entorn aquest curs són: Alcanar, Ametlla 
de Mar, Amposta, Badalona, Badia del Vallès, Banyoles i Porqueres, Barberà 
del Vallès, Blanes, Bordils, Calaf, Canovelles, Capellades, Castellbell i el Vilar, 
Castelldefels, Castellgalí, Castelló d’Empúries, Celrà, Cerdanyola del Vallès, 
Cervera, Cornellà de Llobregat, Deltebre, el Pont de Vilomara, Espluga de 
Francolí, Figures, Flaçà, Gelida, Granollers, Guissona, L’Hospitalet de 
Llobregat, Igualada, la Llera de Ter, les Masies de Voltregà, Llagostera, 
Lleida, Lloret de Mar, Manlleu, Marganell, el Masnou, Mataró, Mollet del 
Vallès, Monistrol de Montserrat, Olot, Palafrugell, Prat de Llobregat, Premià de 
Dalt, Reus, Ripollet, Roda de Ter, Roses, Rubí, Sabadell, Salou, Salt, Sant 
Adrià del Besòs, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Codines, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Ribes, Sant 
Vicenç de Castellet, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, 
Santa Margarida de Montbui, Santa Oliva, Seu d’Urgell, Solsona, Tarragona, 
Tàrrega, Terrassa, Torredembarra, Tortosa, Ulldecona, Valls, Vendrell, Vic, 
Vila-Seca, i Viladecans. 
 
Els plans d’entorn impliquen la participació de 317.869 alumnes i 883 centres 
educatius de diferent tipologia. 
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Escoles 404 

Instituts 181 

Centres concertats 133 

Centres d’adults 35 

Llars d’infants 110 

Centres d’educació especial 14 

Centres de música 6 
 
 
La “Chartreuse”, futura Escola oficial d’idiomes de Tarragona 
 
El Govern també ha aprovat avui autoritzar la constitució dels drets de 
superfície de la seu de la futura Escola oficial d’idiomes de Tarragona a 
l’ajuntament de la ciutat. La finca coneguda com a “Chartreuse”, propietat de 
la Generalitat, serà rehabilitada per part de l’Ajuntament de Tarragona per  
acollir l’Escola Oficial d’Idiomes. Les obres de rehabilitació tindran un 
pressupost inicial de 7,9 milions d’euros. 
 
Actualment, l’EOI de Tarragona té matriculats 3.360 alumnes i imparteix 
estudis d’anglès (el 50% de matriculats ho són d’aquesta llengua), alemany, 
àrab, francès, català, català per a no catalanoparlants, espanyol per a 
estrangers i rus.  
 
Nova construcció de l’Escola Marta Mata de Mataró 
 
El Govern també ha aprovat una inversió de 5.437.713 euros per a la 
construcció de l’Escola Marta Mata de Mataró, de dues línies d’educació 
infantil i primària.  
 
�
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El Govern autoritza l’absorció de Caixa Girona per part 
de “la Caixa” 
 

• L’operació, liderada per les pròpies entitats de crèdit, és la tercera 
que ratifica el Govern 

 
El Govern ha aprovat avui autoritzar la fusió per absorció de la Caixa 
d’Estalvis de Girona per part de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
d’acord amb les competències que li atribueix la Llei de caixes d’estalvis. 
L’autorització del Govern és posterior a l’acord de fusió per absorció adoptat 
per les assemblees generals de les dues entitats, celebrades el passat 16 de 
setembre del 2010. El procés, a més, compta amb l’informe previ favorable del 
Banc d’Espanya i de la Comissió Nacional de la Competència.  
 
L’operació, liderada per les pròpies entitats de crèdit, és la tercera que ratifica 
el Govern, després de les fusions de les caixes de Catalunya, Tarragona i 
Manresa en la nova Caixa d’estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa 
(Catalunyacaixa); i de les caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa en la Caixa 
d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM). Aquests 
tres processos de reestructuració, sumats a les incorporacions de les caixes 
Laietana i Penedès a dos Sistemes Integrals de Protecció que estan enllestint 
els últims tràmits administratius previs a la seva culminació, permeten 
configurar un nou mapa financer català format per entitats més fortes, més 
capitalitzades i amb més capacitat per contribuir a un millor desenvolupament 
de l’economia.  
 
Catalunya ha estat la primera comunitat autònoma que ha iniciat la 
reordenació del seu sistema financer, i també haurà estat pionera a l’hora de 
completar-lo.  
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El Govern promou mesures per prevenir la infecció del 
VIH als centres penitenciaris  
 

• Les mesures s'apliquen en 11 centres penitenciaris i inclouen 
accions d'educació sanitària o el foment de pràctiques higièniques 
al fer-se pírcings i tatuatges  

 
• Aquestes actuacions es porten a terme per cinquè any consecutiu 

i formen part d'un conveni amb el Ministeri de Sanitat i Política 
Social  

 
El Govern impulsarà per cinquè any consecutiu mesures per prevenir la 
infecció per VIH als centres penitenciaris. Avui ha autoritzat la signatura d'un 
conveni amb el Ministeri de Sanitat i Política Social per impulsar programes de 
prevenció que evitin la propagació d'aquesta epidèmia. 
 
El conveni preveu l'aplicació de mesures de prevenció en els centres 
penitenciaris, inclou programes d'educació sanitària i informació sobre el 
VIH/sida a interns, i la promoció de pràctiques sexuals més segures, tant en 
les relacions homosexuals com en les heterosexuals. També vol facilitar 
suport emocional i atenció psicològica als afectats pel VIH, així com activitats 
de millora en el compliment del tractament antiretroviral i de coordinació amb 
altres dispositius assistencials extrapenitenciaris. 
 
D'altra banda, el conveni també preveu l'elaboració d'un programa pilot per tal 
d'oferir la realització de pírcings i tatuatges higiènics en un centre penitenciari 
(al C.P. de Joves, concretament) d'acord amb la normativa que regula 
aquestes pràctiques i els requisits higiènicosanitaris que han de complir els 
establiments on es realitzen. El conveni també dóna continuïtat als programes 
d'intercanvi de xeringues en els centres penitenciaris de Catalunya, atesa la 
seva eficàcia en la prevenció de la transmissió del VIH per via parenteral. 
Les mesures de prevenció s'apliquen actualment als centres penitenciaris 
següents: C.P. Quatre Camins; C.P. Brians Homes I; C.P. Brians Dones; C. P 
Brians Homes II; C.P. Girona; C.P. Figueres; C.P. Dones de Barcelona (Wad 
Ras); C.P.de Joves; C.P. Homes de Barcelona (La Model); C.P. Tarragona; i 
C.P. Ponent (Lleida). 
 
Participació dels interns 
 
La implicació dels interns és fonamental en la lluita contra la infecció i per 
aquest motiu algunes de les activitats incloses en el conveni estan orientades 
a promoure la participació dels reclusos en motiu del dia mundial de la sida 
amb activitats diverses com l’elaboració i exposició de cartells i la realització 
d’un programa radiofònic.  
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La prevalença de la infecció pel VIH en els centres penitenciaris és elevada, 
per la qual cosa el Govern potencia intervencions preventives en aquest 
entorn i facilita la continuïtat de l'atenció prèvia a l'excarceració amb 
dispositius externs. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern impulsa la construcció d’una residència per a gent gran a 
Sabadell 
 
El Govern ha acceptat la cessió gratuïta d’un terreny destinat a la construcció 
d’una Residència i Centre de Dia per a la Gent Gran a Sabadell. Aquesta nova 
residència pública, que es construirà en un solar cedit per l’Ajuntament al 
carrer Diego de Almagro, 34-36, disposarà de 90 places residencials i 21 de 
centre de dia. Tindrà una superfície d’uns 4.500 metres quadrats dividits en 
planta baixa i tres plantes superiors. El pressupost de l’obra ascendeix a 8,3 
milions d’euros. 
 
 
Suport a l’ACVIC i al Museu de Ripoll Can Budellers 
 
El Govern ha acordat signar dos convenis per un valor de 900.000 euros de 
suport a les activitats culturals. Concretament ha autoritzat la signatura d’un 
conveni amb l’Ajuntament de Vic i l’Associació per a les Arts Contemporànies 
de Vic, per al desenvolupament de les activitats de l’ACVIC Centres d’arts 
contemporànies de Vic per un import de 400.000 euros; i un altre amb 
l’Ajuntament de Ripoll per a l’execució del projecte museogràfic del Museu del 
Ripoll (Can Budellers) per un import de 500.000 euros. 
 
 
Es crea el Registre de fitxers estadístics de Catalunya, pioner a l’Estat   
 
El Govern ha acordat la creació del Registre de fitxers estadístics de 
Catalunya amb l’objectiu que l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 
vetlli millor pel compliment de la normativa vigent sobre la preservació del 
secret estadístic.  
 
Fins ara, els fitxers de dades de titularitat pública creats amb finalitats 
exclusivament estadístiques no s’enregistraven a les agències de protecció de 
dades estatal o autonòmica. Amb aquest registre, Catalunya es converteix en 
la primera comunitat que regula en aquesta matèria, una iniciativa que 
permetrà inventariar els fitxers estadístics i la seva cessió, conservació i baixa; 
clarificar preceptes i àmbits d’aplicació en protecció de dades sotmeses a 
secret estadístic i identificar informació ja disponible per al disseny de noves 
estadístiques oficials. El nou registre també evitarà duplicitat d’esforços i 
suposarà un estalvi de costos. 
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El Govern declara festa tradicional d’interès nacional la Festivitat de Sant 
Sebastià del Pont de Suert 
 
 
El Govern ha acordat avui declarar festa tradicional d’interès nacional la 
Festivitat de Sant Sebastià del Pont de Suert i n’ha aprovat la seva inclusió en 
el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. 
 
La Festa de Sant Sebastià del Pont de Suert té el seu origen en la institució de 
la Confraria de Sant Sebastià d’aquest municipi l’any 1586. El Llibre Vell 
(1730) de la Confraria recull el text fundacional i els estatuts de l’entitat, on 
s’estableix la celebració anual de la Festa de Sant Sebastià i es fixen els 
diferents actes de què consta la festa, tant religiosos com civils. Les úniques 
interrupcions conegudes de la festa es van produir els anys 1937 i 1938, com 
a conseqüència de la guerra civil.  
 
Amb aquesta, el Govern ja ha declarat d’interès nacional un total de 17 festes. 
 
 


