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El Govern triplica els recursos destinats a la formació
d’aturats que enguany beneficiaran 176.000 persones
•

Els recursos destinats a la formació ocupacional pel 2009 superen
els 205 milions d’euros i es multipliquen per 3,5

•

Enguany es posen a disposició de les persones desocupades més
de 9.000 accions de formació gratuïta

•

Treball inverteix una mitja de 1.165 euros per a la formació de cada
persona en atur

•

Es posa en marxa el Pla d’alfabetització i formació digitals que
permetrà a unes 10.000 persones formar-se en noves tecnologies
a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona

•

Es destinen 100 milions d’euros per facilitar préstecs, sense
interessos, a les persones que vulguin millorar la seva formació

El Govern multiplicarà enguany per 3,5 els recursos destinats a la formació
ocupacional, amb els quals preveu beneficiar al voltant de 176.000 persones
en situació d’atur. Una setmana més, el Consell Executiu ha analitzat un
conjunt de noves mesures destinades a pal·liar els efectes de la crisi que, en
aquesta ocasió, van dirigides a donar suport a les persones en situació d’atur
mitjançant més de 9.000 accions de formació per millorar la seva ocupabilitat.
Aquestes accions formatives, engegades pel Departament de Treball,
mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, comptaran amb un pressupost
total de 205.321.364 d’euros que permetran invertir un promig de 1.165 euros
per la formació de cada persona desocupada. El Govern aposta, així, perquè
cap persona en situació d’atur es quedi desprotegida i tingui accés a la
formació adequada a les necessitats futures del mercat de treball a Catalunya.
Amb aquestes noves accions, que se sumen al conjunt de mesures que ja
estan en marxa, el Govern dóna compliment a l’Acord estratègic per a la
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la millora de la competitivitat de
l’economia catalana.
•

Formació d’oferta mitjançant plans formatius per a 100.000
persones

El Departament de Treball, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya,
destinarà 70.000.000 d’euros perquè unes 100.000 persones treballadores en
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situació d’atur es puguin formar en sectors susceptibles de generar ocupació
durant els anys 2009 i 2010.
Tindran prioritat per optar a la formació, les persones demandants d’ocupació
inscrites a les Oficines de Treball, i les que no hagin realitzat cap acció
formativa. A més, es fomentarà la participació de les persones amb especials
dificultats d’inserció: els majors de 50 anys, les persones amb discapacitats,
les persones aturades sense feina remunerada en els 6 mesos anteriors a
l’inici de l’acció formativa, les dones en oficis que estiguin subrepresentades,
els menors de 25 anys que busquen la seva primera ocupació, les persones
en risc d’exclusió social i les persones amb baixa qualificació.
En aquests moments, les entitats col·laboradores, públiques i privades,
inscrites en el registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació
de Catalunya ja poden demanar les subvencions per posar en marxa les
accions formatives que hauran d’estar incloses en un pla formatiu que es
correspongui amb una àrea professional.
La relació d’àrees professionals dels plans formatius és la següent:
Administració i gestió

Administració,
gestió,
consultoria
empresarial, finances, assegurances
Activitats de benestar físic
Explotació
forestal,
ramaderia,
ornbamentals i jardineria, agricultura
Disseny, editorial
Direcció, venda, atenció al client,
emmagatzematge
Muntatge, instal·lació, manteniment
Energia renovable, producció i
distribució
d’energia,
captació,
tractament i distribució d’aigua
Instal·lacions i aïllaments
Informàtica complementària
Construccions metàl·liques, fabriació
d’equips, indústria pessant, soldadura
Allotjament,
promoció
i
desenvolupament turístic, animació,
restauració
Informàtica
Fred i climatització, mecànica fluids
Ambientació, imatge i so
Indústria del pa, pastisseria i galetes
Química bàsica, processament químic
i fabricació de productes químics
Cures auxiliars, dietètica

Activitats físiques i esportives
Agrària
Arts gràfiques
Comerç i marquèting
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Edificació i obra civil
Formació complementària
Fabricació mecànica
Hostaleria i turilsme
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Imatge i so
Indústria alimentària
Química
Sanitat
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Seguretat i medi ambient

Protecció civil, control i seguretat,
neteja, tractament i eliminació de
residus urbans
Activitats associatives, assistència
social, àrea per centres especialitzats
Transport per carretera, reparació de
vehicles, sistemes electromecànics i
carrosseries

Serveis socioculturals a la comunitat
Transport i manteniment de vehicles

A aquestes accions, s’hi han de sumar les 846 que s’estan portant a terme
durant el primer semestre de 2009 corresponent a la formació en sectors
prioritaris i emergents aprovada l’any passat.
El pressupost d’aquestes accions per enguany és de prop de 25.000.000
d’euros i beneficia 12.110 persones en situació d’atur.
•

Formació als Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)
de la Generalitat

Per complementar l’oferta de cursos esmentada anteriorment, enguany més
de 8.000 persones en situació d’atur rebran formació especialitzada a la xarxa
pública dels 8 centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de la
Generalitat, amb un pressupost de prop de 10.000.000 d’euros.
Enguany, el Departament de Treball ha doblat el pressupost dels Centres
d’Innovació i Formació Ocupacional de Catalunya, el que ha permès doblar el
nombre de persones que hi rebran formació a cost zero. L’ampliació dels
cursos, pressupost i alumnes va acompanyada de l’ampliació dels horaris dels
centres, que romandran oberts fins les 22 hores, així com durant el mes
d’agost.
Els 8 centres d’Innovació i Formació Ocupacional de Catalunya estan situats a
Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu
de Llobregat, Sabadell, Salt (Girona), Lleida i Tarragona.
Per a la programació d’enguany, destaquen les següents àrees de referència
en sectors emergents que generen ocupació: informàtica i comunicacions
(CIFO La Violeta, Barcelona); energies renovables (CIFO Santa Coloma i
CIFO Lleida); fred industrial (CIFO Lleida); fabricació i construccions
metàl·liques (CIFO Salt, CIFO Lleida, CIFO Sabadell); indústries alimentàries
(CIFO Salt, Girona); muntatge i instal·lació (CIFO Sabadell); indústria química
(CIFO Tarragona); instal·lacions energètiques i àrees afins (CIFO Santa
Coloma de Gramenet); fabricació mecànica automoció (CIFO Sant Feliu de
Llobregat); i imatge i so, àrees de disseny i arts gràfiques (CIFO L’Hospitalet).
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•

Formació virtual (e-learning) per a 30.000 persones

El Govern posarà en marxa enguany, per primera vegada, formació virtual
específicament dirigida a persones en atur amb l’objectiu d’adaptar la formació
ocupacional a les metodologies del segle XXI i fer que la formació arribi a tot
el territori. S’oferiran cursos de formació a distància per aconseguir una
formació més integrada, innovadora i de qualitat en diferents disciplines. Entre
les quals destaquen: competències lingüístiques, eines i tècniques de recerca
de feina, logística, activitats sociosanitàries, tecnologies de la informació,
turisme.
Aproximadament, unes 30.000 persones es poden beneficiar d’aquesta nova
iniciativa, que compta amb un pressupost d’1.176.240 euros.
Es posen a disposició 600 cursos de formació amb un mínim de 25 hores per
curs, en funció de les especialitats.
•

Pla d’alfabetització i formació digitals a la xarxa de biblioteques de
la Diputació de Barcelona

Aquest nou projecte, que es durà a terme en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona, té l’objectiu de fomentar l’alfabetització i la formació digitals en
competències bàsiques dirigides a persones en atur.
Amb un pressupost de 550.000 euros, aportats per ambdues institucions, el
Pla d’alfabetització i formació digitals oferirà recursos formatius a unes 10.000
persones el 2009 utilitzant la xarxa de biblioteques de la Diputació de
Barcelona.
El Pla d’alfabetització i formació digitals consisteix en la posada a disposició
de les persones en atur d’un servei d’alfabetització i formació bàsica digital. La
col·laboració del Departament de Treball amb la Diputació de Barcelona
permetrà que unes 10.000 persones en atur puguin rebre formació digital amb
programes d’unes 30 hores de durada.
Un total de 47 biblioteques de la Diputació de Barcelona (24 a la ciutat de
Barcelona i 23 a la província de Barcelona) disposen d’aules multimèdia amb
ordinadors on les persones desocupades podran rebre la formació per part
dels monitors de les aules aportats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, i
prèviament formats entre les persones aturades.
Cada biblioteca realitzarà dues programacions mensuals on els monitors
ajudaran a l’alfabetització i formació digitals de les persones en situació d’atur.
L’elaboració de currículums vitae, l’accés als serveis públics i als recursos de
formació on line, i la utilització de la xarxa d’Internet per a la recerca de feina
són algunes de les competències que podran aprendre des d’aquests
equipaments culturals.
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•

100 milions d’euros en crèdits de formació pel treball

Per completar l’oferta formativa ocupacional del Govern es destinen 100
milions d’euros per facilitar préstecs, sense interessos, a les persones
desocupades que vulguin millorar la seva formació i necessitin finançament
perquè no disposen dels recursos econòmics suficients. Al voltant d’un mínim
de 16.000 persones es poden beneficiar del préstecs.
Les persones en situació d’atur poden demanar el “crèdit formació pel treball”
a les Oficines de Treball amb l’objectiu de millorar la seva formació, la qual
cosa els permetrà estar més ben preparades per accedir amb més facilitat a
un lloc de treball el més aviat possible.
En concret, les persones que es podran beneficiar del “crèdit formació pel
treball” són les que estiguin en situació d’atur inscrites en el Servei d’Ocupació
de Catalunya un mes abans del moment de sol·licitar el préstec i els ho hagi
prescrit una persona orientadora de les Oficines de treball, arran de la
detecció d’una necessitat formativa que es cobrirà amb la realització de la
formació sol·licitada.
Aquesta necessitat formativa no ha d’estar coberta per altres tipus de formació
específica gestionada pels serveis públics d’ocupació. Per tal d’accedir al
“crèdit formació pel treball”, la persona en situació d’atur s’haurà d’adreçar a
la persona orientadora de qualsevol de les 70 Oficines de Treball, qui, en el
marc d’un procés d’assessorament personalitzat, analitzarà el seu cas amb les
diferents opcions de formació. A partir d’aquest moment, la persona aturada
podrà signar un compromís per dur a terme un Pla personal de recerca de
feina. D’acord amb aquest Pla, la persona orientadora prescriurà el tipus de
formació més adient per a la seva millora professional així com una proposta
d’itinerari a seguir.
Fins a 6.000 euros de crèdit sense interessos
Les persones en situació d’atur que sol·licitin el “crèdit formació pel treball” i
s’hagin compromès a portar a terme el Pla dissenyat per la persona
orientadora de les Oficines de Treball, podran disposar d’una quantitat mínima
de 1.000 euros i màxima de 6.000 euros per a la realització de la formació.
La quantitat del préstec serà, com a màxim, del 100% del cost del curs més un
10% per a despeses de material o altres relacionades amb l’assistència i
realització de l’acció formativa. El préstec es disposarà en el moment de
signatura del contracte amb les entitats bancàries col·laboradores. El Servei
d’Ocupació de Catalunya ingressarà directament en el compte corrent del
centre docent que imparteixi la formació la quantitat corresponent al cost del
curs. El 10% restant serà ingressat en el compte corrent de la persona
beneficiària del préstec. El tipus d’interès del préstec és del 0%. La data límit
per sol·licitar el “crèdit formació pel treball” és el 30 de setembre de 2009.
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Formació per a persones aturades
2009
TIPOLOGIA
PRESSUPOST
FORMACIÓ PER
A L’OCUPACIÓ

1. FORMACIÓ EN ACTIVITATS
QUE GENEREN OCUPACIÓ

FORMACIÓ
D'OFERTA

PERSONE
S
BENEFICIÀ
RIES

ACCIONS

70.000.000 €

100.000

6.667

PRIORITARIS I
24.595.124 €
EMERGENTS

12.110

846

2. FORMACIÓ CIFO

9.000.000 €

8.013

533

3. FORMACIÓ VIRTUAL (E-learning)

1.176.240 €

30.000

600

550.000 €

10.000

410

100.000.000 €

16.000

4. PLA ALFABETITZACIÓ DIGITAL
5. CRÈDIT FORMACIÓ
TOTAL FORMACIÓ PERSONES ATURADES

205.321.364 €

176.123

7
Acords de Govern . 17.03.2009
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net

9.056

El Govern concedeix un préstec de 42 milions d’euros
a la filial comercial de Nissan Motor Ibérica
• El préstec va destinat a finançar els vehicles que estan en estoc
durant més de sis mesos, a causa de la caiguda de les vendes

• L’acció forma part de les onze mesures immediates per donar
suport al sector de l’automoció impulsades pel Govern la
setmana passada

El Govern ha acordat atorgar una préstec de 42 milions d’euros a l’empresa
Nissan Iberia SA, la filial comercial del grup Nissan Motor Ibérica SA, per al
finançament de l’estoc de vehicles de llarga durada, de més de sis mesos,
produïts a Catalunya i adreçats al mercat interior. L’operació de finançament,
que es realitzarà a través de l’Institut Català de Crèdit, forma part de les onze
accions immediates i a curt termini per donar suport al sector de l’automoció
impulsades la setmana passada.
El Govern va aprovar destinar un total de 465,8 milions d’euros a un conjunt
d’accions, entre les quals hi ha ajuts al finançament dels estocs que s’han
incrementat a causa de la important caiguda de les vendes, una mesura que
avui es posa en marxa i que té un pressupost total de 62 milions d’euros.
L’acord aprovat avui consisteix en un préstec de capital circulant, el que ha de
permetre seguir desenvolupant la seva activitat amb normalitat, per a un
termini no superior als 12 mesos amb condicions favorables que es
determinaran segons la tipologia de l’operació i el volum de vehicles a
finançar. El préstec es concedeix a la comercial perquè pugui fer un pla de
venda detallat dels models en estoc i per una durada d’un any. L’objectiu és
facilitar la seva sortida al mercat i permetre que la comercial pugui comprar
nous vehicles a la casa matriu i així anar alliberant l’estoc existent a fàbrica.
Amb 164 treballadors directes, unes vendes de 46.000 unitats l’any 2008 i una
facturació de 342 milions d’euros, la filial comercial Nissan Iberia SA forma
part del grup Nissan Motor Ibérica SA, i és un dels principals fabricants de
Catalunya del sector de l’automòbil. L’empresa, com la resta de les empreses
del sector, ha experimentat les conseqüències de l’actual situació econòmica i
la forta caiguda de vendes. El seu nivell d’existències ha arribat a més de
6.000 vehicles amb una antiguitat superior a 6 mesos, entre concessionaris i
fàbrica. D’aquests, 1.628 són unitats produïdes a Barcelona i es troben a la
fàbrica de Barcelona.
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El Govern s’incorpora al parc d’innovació empresarial
Creàpolis de Sant Cugat amb una inversió d’1,5
milions d’euros
•

Creàpolis, impulsat per ESADE, és un centre capdavanter en
innovació que vol ser referent internacional i pretén promoure
idees i ajudar a transformar-les en empreses

•

El Govern hi participarà amb un 14,4% per mitjà d’AVANÇSA,
l’empresa pública encarregada d’impulsar la nova indústria i
l’economia catalana

El Govern continua impulsant la innovació empresarial i la conversió de la
indústria catalana cap a un nou model modern i competitiu, i avui ha aprovat
una participació del 14,4% en el nou parc d’innovació empresarial Creàpolis,
amb una inversió d’1,5 milions d’euros. L’operació es farà mitjançant
l’empresa pública AVANÇSA, Empresa de Promoció i Localització Industrial
de Catalunya.
El parc empresarial Creàpolis, situat a Sant Cugat del Vallès (Vallès
Occidental), és un projecte impulsat per ESADE, conjuntament amb
l’ajuntament d’aquest municipi, Caixa Catalunya, Caixa Sabadell, La Caixa,
Caixa Manresa i l’associació empresarial local, als quals se suma ara la
Generalitat a través d’AVANÇSA.
L’objectiu del parc és potenciar la creativitat i les noves idees en el món
empresarial català. El centre compta amb 13.000 m2 d’oficines i 4.690 m2 de
locals, i està dissenyat per estimular la interacció entre el món universitari,
l’empresa i altres xarxes de coneixement i innovació, per tal de detectar noves
oportunitats de mercat i impulsar-ne el desenvolupament.
Per la seva banda, AVANÇSA és una societat íntegrament participada pel
Govern de la Generalitat i adscrita al Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa. Està compromesa amb l’impuls industrial de Catalunya, orientat
també envers la denominada “nova indústria” i el seu valor afegit, amb la
creació de llocs de treball de qualitat, la recerca i la innovació, la
internacionalització, la sostenibilitat i la capacitat de lideratge del sector
industrial modern del sud d’Europa. El seu pressupost de capital per a
inversions al 2009 puja a 18 milions d’euros.
L’entrada en el capital de Creàpolis encaixa perfectament en l’estratègia
d’AVANÇSA, independentment de les inversions a curt termini, ja que es
tracta d’un projecte que vol ajudar les empreses en les tasques d’innovació i
de consecució de l’excel·lència. La companyia pública AVANÇSA se situa
amb aquesta operació en el nucli crític d’anticipació de projectes i de reforç del
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desenvolupament. L’operació permet també compartir experiències amb el
món universitari-empresarial, amb un projecte capdavanter.
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El Govern continua les obres de construcció de
l’última etapa del regadiu Garrigues Sud
•

Aprovada l’expropiació
dels terrenys per
garantir el
subministrament elèctric de l’estació de bombament que ha de
donar servei als municipis de Bovera, la Granadella, Bellaguarda, a
les Garrigues

•

El Garrigues Sud, que actualment ja dóna servei a 860 regants,
preveu la transformació de més de 10.600 hectàrees en reg de
suport i beneficiarà més de 1.700 regants quan estigui acabat

El Govern ha fet avui un nou pas en les obres de l’últim tram del regadiu
Garrigues Sud, la quarta i darrere etapa de construcció d’aquest reg de suport
que ha de donar servei a diversos municipis situats entre les Terres de Ponent
i les Terres de l’Ebre. L’acord adoptat preveu l’ocupació urgent dels béns
afectats per les obres de la quarta etapa del projecte Garrigues Sud,
destinades a garantir el subministrament elèctric a l’estació de bombament de
Bellaguarda per fer arribar els cabals d’aigua als termes municipals de Bovera,
la Granadella, Bellaguarda. Les 49 finques afectades per l’expropiació, que es
durà a terme d’aquí a un mes, pertanyen a aquests tres municipis de la
comarca de les Garrigues i al municipi de Flix, a la Ribera d’Ebre.
El regadiu del Garrigues Sud, que té un pressupost de 607.962 euros, preveu
la transformació en reg de suport de 10.665 hectàrees que beneficien 1.710
regants. A dia d’avui ja s’han desenvolupat les tres primeres etapes de les
quatre que té el projecte, de manera que 860 regants ja s’ha vist afavorits per
la transformació de 5.165 hectàrees en reg de suport.
En aquests moments, s’estan fent les obres de la quarta etapa del regadiu de
la qual, 1.158 hectàrees ja han entrat en servei. Així, només queda per
completar el subministrament del cabal a les 4.342 hectàrees restants. D’altra
banda, més de la meitat d’aquests terrenys, unes 2.578 hectàrees, ja tenen la
infraestructura de canonades acabada i només cal que els arribi el
subministrament elèctric per entrar en servei i començar a regar aquest estiu.
La posada en marxa d’aquesta quarta fase del Garrigues Sud, que afecta els
municipis de Juncosa, Bellaguarda, Els Torms i La Granadella, preveu fer
arribar el subministrament elèctric a l’estació de bombament de Bellaguarda.
Es farà mitjançant una escomesa elèctrica i 7.822 metres de línia per al
transport d’energia elèctrica d’un i dos circuits a 25 kilovolts que alimentarà
l’estació de bombament de Flix, actualment en servei.

11
Acords de Govern . 17.03.2009
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net

Reg Garrigues Sud
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El Govern reforça l’estructura de comandament del
cos de Mossos d’Esquadra, un cop acabat el
desplegament
•

El Govern ha aprovat la convocatòria de 8 noves places de
comissari, 8 d’intendent i 18 d’inspector per als Mossos
d’Esquadra

•

També ha aprovat l’oferta d'ocupació pública de 60 noves places
de la categoria de mosso per als membres de les forces i cossos
de seguretat de l'Estat que desitgin incorporar-se a la policia
autonòmica

El Govern ha aprovat avui reforçar l’estructura de comandament dels Mossos
d’Esquadra amb la convocatòria de 8 noves places de comissari, altres 8
places d’intendent i 18 places d’inspector per a aquest any.
Aquesta convocatòria respon a la necessitat del cos la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra de reforçar la seva estructura superior i
executiva de comandament una vegada finalitzat el desplegament territorial a
tot Catalunya, l’1 de novembre passat.
Igualment, el Govern ha aprovat avui l’oferta d’ocupació pública de 60 noves
places de la categoria de mosso destinades a membres de les forces i cossos
de seguretat de l’Estat que desitgin incorporar-se a la policia autonòmica
catalana.
El cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra compta actualment
amb 14.150 agents, als que s’incorporaran un miler d’agents més el proper
mes de juny quan es graduï la promoció que actualment està seguint el curs
bàsic policial a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i altres 980
efectius quan acabi la promoció de l’any 2010.
Actualment hi ha 9 comissaris i 38 intendents, que formen l’escala superior de
comandament, i 119 inspectors (escala executiva) en el cos de Mossos
d’Esquadra, que des de l’any 2007 ha crescut en més de 2.400 agents.
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El Govern aprova un pla per millorar la seguretat en
l’ús de les noves tecnologies
•

El Pla de Seguretat de la Informació marca les línies de les
polítiques públiques per construir una Societat de la Informació
més segura per tothom

•

En un context de creixement de l’ús de les TIC es fa necessari
reforçar la seguretat de xarxes i continguts

El Govern ha aprovat avui el Pla de Seguretat de la Informació a Catalunya,
una eina que fixa les línies de les polítiques públiques per millorar les
condicions de seguretat en l’ús de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació, tant de les xarxes i infraestructures com dels continguts. El Pla
neix amb la voluntat de garantir una Societat de la Informació segura per a
ciutadans, empreses i administracions, en un context de fort creixement de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Donada la seva importància, aquesta nova eina implica el Govern -que és qui
té les competències en telecomunicacions, modernització de l’administració,
consum i comerç electrònic-, però també les administracions locals, la xarxa
d’universitats i el sector privat, a través de cambres de comerç i empreses.
El Pla de seguretat de la informació a Catalunya s’estructura en quatre grans
objectius estratègics:
•

Establir una estratègia nacional de seguretat en les tecnologies de la
informació i la comunicació, centrada en les eines de conscienciació del
públic pel que fa a les amenaces i vulnerabilitats de la seguretat en
línia.

•

El suport a la protecció de les infraestructures crítiques de
telecomunicacions, com les xarxes de comunicacions electròniques, els
centres de procés de dades de les administracions públiques i altres,
mitjançant actuacions d’anàlisi, suport i actuació adreçats als serveis
TIC públics, les xarxes dels serveis d’emergències i de protecció civil i
els serveis privats que hi donen suport.

•

La promoció d’un teixit empresarial català sòlid en seguretat en les
noves tecnologies, que complementi l’actuació pública en aquesta
matèria i potenciï el sector TIC català. Es vol crear una xarxa de Petites
i Mitjanes Empreses (PIMES) per a la prestació de serveis de seguretat
i resposta a incidents.
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•

L’increment de la confiança i protecció de la ciutadania en la societat de
la informació, amb una atenció especial als col·lectius amb més riscos,
com els infants i els joves. La voluntat és participar activament en
suport de la lluita contra totes les formes de delinqüència informàtica de
forma coordinada amb els agents competents, reforçant les capacitats
de detecció i denúncia.

En una primera fase, el Pla s’orientarà cap a la divulgació, conscienciació i
formació de tots els agents afectats en la seva execució, tant del sector públic
com del sector privat. En paral·lel, es formarà la capacitat de resposta de la
Generalitat, que permetrà atendre a incidents informàtics, i es desplegaran
serveis preventius i de detecció de problemàtiques de seguretat.
En un segon moment, i de forma coordinada amb les línies anteriors, es
treballarà en el desplegament de la xarxa catalana de PIME especialitzades
en seguretat que pugui oferir serveis a la ciutadania i a les pròpies empreses,
de forma equilibrada per tot el territori.
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El Govern traslladarà propostes a la presidència
espanyola de torn de la Unió Europea
•

Es crea un grup de treball per coordinar la contribució de
Catalunya durant la presidència de torn d’Espanya, el primer
semestre de 2010

•

El Govern col·laborarà en l’organització de les cimeres i de les
reunions que se celebrin en territori català en aquest període

•

La presidència espanyola coincidirà amb l’entrada en vigor del
Tractat de Lisboa i amb la nova composició del Parlament Europeu
i de la Comissió Europea

El Govern ha aprovat crear un grup de treball per preparar i coordinar la seva
contribució al programa de la presidència d’Espanya al Consell de la Unió
Europea, que s’assumirà durant el primer semestre de 2010. El grup treballarà
en l’elaboració d’un document que recollirà totes les propostes del Govern en
relació amb la presidència espanyola, i que es lliurarà al Govern d’Espanya al
llarg d’aquest any.
La creació d’aquest grup fa pal·lès l’interès del Govern a participar en
l’elaboració del programa i en la identificació de les prioritats de la presidència
espanyola, ateses les competències que l’Estatut d’Autonomia atribueix a la
Generalitat de Catalunya en relació amb la Unió Europea (UE). El Govern
també impulsarà totes les accions vinculades amb la presidència espanyola
que tinguin lloc a Catalunya durant els sis primers mesos de 2010 i
col·laborarà en l’organització de les cimeres i de les reunions que se celebrin
en territori català en aquest període. El grup de treball estarà format per
representants de tots els departaments del Govern i el presidirà la secretària
per a la Unió Europea, Anna Terrón.
El Govern d’Espanya assumirà la presidència de torn del Consell l’1 de gener
de 2010, en un moment capital per a la UE que coincidirà amb l’entrada en
vigor del Tractat de Lisboa i amb la nova composició del Parlament Europeu i
de la Comissió Europea. El grup de treball acordat avui també té per objectiu
aprofitar sinèrgies coincidint amb la rellevància que assumirà la capital
catalana els propers mesos amb l’entrada en funcionament de la Secretaria de
la Unió per la Mediterrània, que s’ubicarà al Palau de Pedralbes de Barcelona,
després que el juliol de 2008, els estats membres de la Unió Europea van
donar el tret de sortida a la Unió per la Mediterrània.
Precisament, durant el semestre de presidència espanyola, el Govern
espanyol organitzarà una cimera de la Unió per la Mediterrània i n’assumirà la
copresidència per part de la UE. En aquest marc, el grup de treball també
participarà en l’intercanvi d’informació i la coordinació de la participació en els
16
Acords de Govern . 17.03.2009
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net

projectes prioritaris de la Unió per la Mediterrània que s’impulsaran des de la
presidència espanyola i durant el període del trio de presidències EspanyaBèlgica-Hongria.
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Altres Acords de Govern
El Govern atorga la concessió definitiva de ràdio municipal a Bellpuig i
l’Ametlla del Vallès
El Govern ha acordat atorgar als ajuntaments de Bellpuig (Urgell) i de l’Ametlla
del Vallès (Vallès Oriental) la concessió definitiva per a la prestació del servei
públic de radiodifusió en freqüència modulada.
L’Ajuntament de Bellpuig ja disposava des de 1994 de la concessió provisional
d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal, mentre que
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès posseïa aquesta concessió des de 1991.
Després de l’aprovació del projecte tècnic de les emissores i de la inspecció
tècnica de les instal·lacions, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de
les concessions a ambdues ràdios.
NOMENAMENTS
El Govern nomena Cristina Pellisé directora general de l’Autoritat
catalana de la Competència
El Govern ha aprovat el nomenament de Cristina Pellisé de Urquiza com a
directora general de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO).
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, Pellisé és catedràtica
d’Escola Universitària de Dret internacional privat d’aquesta mateixa
universitat. Ha estat vocal del Tribunal Català de Defensa de la Competència
de la Generalitat de Catalunya des del gener de 2003. També ha estat
investigadora del Centre d’Estudi i de Recerca de Dret internacional i de
relacions internacionals de l’Acadèmia de Dret internacional de La Haia i
investigadora visitant a l'Institut de Dret Comparat de Lausanne (Suïssa).
Ha col·laborat amb organismes públics, com ara l'Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i la Federació de Municipis de Barcelona, amb relació
als temes europeus. Ha estat distingida amb la Medalla Jean Monnet
concedida per la Fundació Johan Wolfgang von Goethe i la Fundació Jean
Monnet per Europa de la Universitat de Lausanne.
El Govern nomena Josep Montes director del Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts
El Govern ha aprovat avui el nomenament de Josep Montes com a director del
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Segons estableix la Llei de creació
de l’organisme, el director és nomenat pel Govern a proposta del Departament
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competent en matèria de cultura, amb la conformitat prèvia de la presidència
del Consell.
Josep Montes (1968) és llicenciat en Ciències de la Comunicació i màster en
Gestió Cultural. Ha treballat en l’àmbit de la gestió cultural com a gerent de
l’Ateneu Barcelonès (2005-2009), com a director gerent de Xou, Projectes i
Gestió (1992-2005) i com a director de nombrosos estudis sobre polítiques
públiques en matèria de cultura i joventut (1995-2005).
Ha treballat en l’àmbit de les polítiques de joventut i és membre del Consell
Assessor del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. També té experiència
professional en el món del periodisme i en el de la formació.
El Govern nomena Alícia Granados presidenta del Consell Social de la
UAB
El Govern ha aprovat avui el nomenament d’Alícia Granados Navarrete com a
presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
en substitució de Rosa Cullell.
Alícia Granados (Manresa, 1954) i és doctora en Medicina per la Universitat
de Barcelona (UB) i Health Technology Assesment Policy manager a MSD
España. Va ser fundadora de l'Agència d'Avaluació de Tecnologies i Recerca
Mèdiques, i cofundadora de la Internacional Network of Agencies for Health
Technology Assessment (INAHTA).
Ha estat professora associada de la UB, i presidenta de la International
Society for Technology Assessment in Health Care (ISTHAC) i del Comitè per
la creació de la nova Societat Internacional d'Avaluació de Tecnologies per la
Salud (HTAi). És assessora d’Agències de les Nacions Unides (WHO, PAHO,
World Bank). També és promotora de la creació de la Fundació La Marató de
TV3, per a la promoció de la recerca científica d'excel·lència en l’àmbit de la
salut i la seva legitimació social a Catalunya. Va ser directora Gerent de l’ICS
durant tres anys, i Leader del Health Evidence Network (WHO-European
Regional Office).
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