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PRESENTACIÓ
En el marc del compromís del Govern amb la ciutadania de garantir la màxima transparència i
rendir comptes públicament del grau d’acompliment dels objectius fixats a l’inici de la
legislatura, es presenta aquest primer balanç de l’acció del Govern de la Generalitat durant
l’any 2011.
Aquest document recull les principals actuacions realitzades pel Govern català d’acord als
eixos i objectius establerts en el Pla de Govern 2011-2014 aprovat el passat mes de maig de
2011. El Pla de Govern s’estructura en 8 eixos que contenen un total de 64 àmbits que recullen
474 objectius per aquesta legislatura que permeten donar compliment a tres compromisos
adquirits pel President de la Generalitat: donar màxima informació i transparència a la
ciutadania sobre les actuacions del Govern i la situació real del país; permetre un seguiment
del grau d’assoliment dels objectius fixats pel Govern; i avaluar de manera objectiva la tasca
del Govern al llarg del seu mandat.
El Pla de Govern es basa en el programa electoral de Convergència i Unió i en els compromisos
adquirits pel Molt Honorable President en el seu discurs d’investidura, però, sobretot, es
fonamenta en l’obligació del Govern de donar resposta a les necessitats de la població, i és
sota aquesta premissa que el document presentat és un instrument viu i obert als canvis que
siguin oportuns d’acord amb una nova conjuntura.
En aquest sentit, el Govern ha establert el seu full de ruta a partir de la necessitat de donar
resposta a deu reptes immediats i necessaris pel país i el conjunt dels ciutadans: la creació
d’ocupació; la millora de l’educació i la formació al llarg de la vida; la sostenibilitat de l’Estat
del Benestar; l’abastament d’energia i aigua; la seguretat de les persones i béns; les relacions
entre Catalunya i Espanya; la immigració i la seva integració; la identitat i la
internacionalització en un entorn de globalització; la transparència en la vida pública i la lluita
contra la corrupció; i, la millora de la situació financera de l’administració i la reducció del
dèficit.
Aquests reptes han de contribuir a la recuperació econòmica del país, al manteniment del
model d’Estat del Benestar i a la millora de la capacitat d’autogovern de Catalunya. El Pla de
Govern és l’instrument que facilitarà l’assoliment d’aquests objectius, alhora que permetrà un
rendiment de comptes clar, rigorós i transparent amb els ciutadans.
En els propers anys, Catalunya haurà de fer front a reptes importants que ens afectaran com a
país i com a societat, per aquest motiu, el Govern aposta per un compromís conjunt de tota la
ciutadania catalana per treballar plegats des dels valors de la responsabilitat, el rigor i la
solidaritat per tal de garantir la nostra cohesió social i la igualtat d’oportunitats com a pilars
del nostre model d’autogovern i d’Estat del Benestar.
Aquest Pla de Govern és un pacte amb la ciutadania de Catalunya per als propers quatre anys,
però també és un compromís de l’actual Govern amb el benestar de les generacions futures,
per tal de garantir que els nostres fills i filles afrontin els reptes de futur en les millors
condicions formatives, laborals i socials.
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Eix 1

Economia i sectors productius

La recuperació econòmica i la creació d’ocupació han esdevingut els objectius principals, no només del
Govern, sinó del país. Per aquest motiu, les principals actuacions del Govern de la Generalitat al llarg de
l’any 2011 s’han adreçat a aixecar econòmicament Catalunya, enmig d’una situació de dificultats.
Durant el seu primer any de legislatura, la greu situació econòmica de la Generalitat ha obligat al Govern
a aplicar un conjunt de mesures dures i difícils, que han repercutit en tots els àmbits de la societat, però
que eren necessàries per a la pròpia supervivència de les finances publiques i, en conseqüència, per al
manteniment de les polítiques de benestar.
El Govern català va ser el primer govern del territori espanyol en aplicar un ajust econòmic creïble, tot i
les conseqüències polítiques i electorals que aquest podia comportar. Aquesta assumpció de
responsabilitat per part del Govern s’ha vist recolzada per una societat madura i adulta que ha sumat
esforços amb el Govern, acceptant sacrificis individuals i col·lectius, per tal de contribuir a la recuperació
econòmica del país i a la protecció del nostre model de polítiques socials. Aquesta assumpció de
coresponsabilitat per part de la societat catalana en moments tan durs pel conjunt del país, són un tret
singular del nostre país.
En aquests moments Catalunya no té opció: ha de practicar una política clara de reducció del dèficit
perquè ho exigeix Europa, ho exigeix l’Estat espanyol i perquè és la millor garantia per a la represa de
l’activitat econòmica. La situació de partida és complicada. Durant l’any 2010 la Generalitat va generar
un dèficit de 8.400 milions d’euros quan el màxim permès era de 4.800 MEUR, és a dir, un 75% més, el
que va situar el nivell de dèficit en el 4,22% del PIB quan a l’any 2012 el dèficit s’ha de situar en l’1,30%.
Aquest increment en el dèficit públic ha comportat un increment del deute de la Generalitat que l’obliga
al pagament de 1478 MEUR el 2011, només en interessos, i a 2.244 MEUR el 2012, és a dir, uns 6 MEUR
diaris. Aquesta conjuntura va obligar al nou Govern a elaborar un pla de mesures urgents per contenir la
despesa i presentar uns pressupostos, per a l’any 2011 amb una retallada de la despesa del 10% respecte
l’any anterior. Per primera vegada, des de la restabliment de la Generalitat, un Govern presentava un
pressupost substancialment inferior al de l’any anterior.
Per evitar que en el futur se succeeixin situacions com les viscudes en anys anteriors el Govern ha
presentat el projecte a la Llei d’Estabilitat Pressupostària, pionera a l’Estat, que fixa els límits
d’endeutament públic i marca un horitzó d’equilibri pressupostari a l’any 2018.
Pel que fa a la política d’ingressos, el Govern ha iniciat un procés de venda de patrimoni i d’entrada de
capital privat a empreses públiques per tal de contribuir a l’augment de recursos i la reducció de
l’endeutament públic.
El Govern ha apostat per una política econòmica de suport a les empreses com a generadores de llocs de
treball i poder, així, fer front a les greus conseqüències socials de l’atur. En aquest sentit, el Govern ha
aprovat una sèrie de mesures adreçades a facilitar la tasca de les empreses i eliminar els tràmits
burocràtics que perjudicaven el desenvolupament i la competitivitat del teixit empresarial, a través de
projectes coneguts com a Lleis Òmnibus de simplificació administrativa i la implantació de la Finestreta
Única per suprimir el 20% dels tràmits empresarials. En l’àmbit financer, el Govern ha dut a terme una
política d’impuls i aval al crèdit a les empreses, a través d’ajuts directes com l’aprovació de 2.200 MEUR
de l’Institut Català de Finances per crear noves línies de crèdit i finançament per a pimes, tant per a
inversió com per al seu funcionament ordinari.
En aquesta mateixa línia d’impuls a les empreses catalanes, el Govern aposta per un Pla d’Actuacions
Industrial i Empresarial 2012-2014, amb uns eixos d’actuacions clars: la internacionalització i la
capitalització empresarial, la innovació, l’atracció de noves inversions, el foment de l’emprenedoria.
També s’ha apostat per l’exportació com a àmbit de rellançament econòmic, i en aquest sentit, està
duent a terme una política transversal entre els diferents departaments implicats, per tal de facilitar la
2

PLA DE GOVERN 2011-2014
internacionalització de les nostres empreses. Potenciar l’exportació és la via més ràpida actualment per
contribuir a la recuperació de les empreses catalanes, i per aquest motiu, el Govern aposta per unes
polítiques d’inversió, de finançament, fiscals i normatives a favor de facilitar la projecció exterior del
teixit empresarial català, en tots els seus àmbits.
La innovació és un dels altres factors decisius per treure Catalunya de la crisi actual. La recerca i la
innovació han de ser el valor afegit de la nostra economia i l’element clau d’atracció i captació de nous
inversors.
La confiança en les possibilitats del nostre país d’aconseguir sortir de la crisi es fonamenten en potenciar
aquells sectors d’èxit i dotar-los de les eines i instruments que garanteixin la continuïtat del seu
creixement i desenvolupament. Un exemple d’aquests sectors d’excel·lència i generador d’ocupació és el
sector turístic, que enguany ha tancat l’exercici amb prop de 16 milions de visitants, un 4,4% més que
l’any anterior. Per tal d’impulsar aquest sector, el Govern està elaborant el Pla Estratègic del Turisme de
Catalunya 2011-2015 i altres mesures en suport al sector turístic com la creació d’una línia de crèdit, la
simplificació de la normativa que afecta al sector i la tramitació del reglament que estableix el sistema de
qualitat turística. El Govern també ha dut a terme altres ajudes puntuals a sectors claus per al país i la
seva ocupació com són el sector de l’automòbil, l’agrícola i pesquer, el tecnològic i l’energètic, entre
d’altres.
La indústria i les empreses han de potenciar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). En
aquest sentit cal destacar programes com el Catalunya Connecta, l’I-Digital , la mobilitat elèctrica, i
especialment la gran responsabilitat de gestionar els propers anys la Mobile World Capital a Barcelona.
Aquests programes i actuacions han de ser els principals elements tractors de la nostra economia.
Aquests plans i programes estratègics són una aposta clara per redreçar l’activitat econòmica de
Catalunya, i per a fomentar l’activitat laboral i la formació professionalitzada, on són elements centrals la
reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i la integració dels subsistemes de la formació
professional (la formació continuada, l’ocupacional i l’inicial). L’objectiu final és aconseguir la millora de
l’ocupabilitat, posant un èmfasi especial en les persones aturades de llarga durada i els joves desocupats.
La defensa de l’economia productiva és, per al Govern, la defensa del nostre model de benestar i
polítiques socials. Només des de la reactivació econòmica del país, la Generalitat podrà seguir fent front
a la despesa social en àmbits com la sanitat, l’ensenyament, els subsidis socials, l’habitatge i altres
mesures de justícia social, en un moment especialment difícil pel nostre país, on molts catalans i
catalanes han vist reduïts els seus ingressos de manera significativa, com a conseqüència de l’elevat
índex d’atur.
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Eix 1

Economia i sectors productius

Àmbit 1. Ocupació

Economia i sectors productius

Valoració:

La reducció de l’atur és la màxima prioritat del Govern durant aquesta legislatura i la
implicació i la col·laboració de tothom és imprescindible per reorientar la situació de crisi de
Catalunya. En aquest sentit, a la Cimera econòmica de 25 de març es van posar les bases per
treballar conjuntament el que són els grans reptes de país.
El bon comportament de l’atur registrat als primers mesos de 2011 va veure’s estroncat per
l’aturada econòmica que es va produir a partir de la segona meitat de l’any. La taxa d’atur ha
continuat creixent a Catalunya fins arribar al 19,4% de la població activa. A més, i d’acord
amb totes les previsions econòmiques, serà difícil que aquest indicador pugui millorar al llarg
de 2012.
Això no vol dir que en aquest àmbit no s’hagin pres mesures. D’una banda s’impulsen
aquelles mesures de reactivació econòmica per la via de la internacionalització, la innovació i
del creixement del crèdit a les empreses que permetin dinamitzar la creació d’ocupació, i de
l’altra, s’ha iniciat la redefinició del Servei Català d’Ocupació de Catalunya, de les polítiques
actives d’ocupació per a les persones aturades i del model de formació professional per
adaptar-lo en major mesura a les necessitats reals de les empreses.
El Govern ha donat suport a tots aquells processos de concertació, com l’Acord
Interprofessional de Catalunya, que comportin un escenari de diàleg social. Amb això
s’espera que quan comenci a produir-se la reactivació, Catalunya estigui en millors condicions
per maximitzar la creació d’ocupació.

Dept.
EMO

Descripció de l’actuació
Celebració de la Cimera Econòmica el 25 de març amb els agents socials i els partits polítics. Es
pacten 6 línies d’actuacions, fan 6 encàrrecs al CAREC i un mandat al Parlament en el marc de la
Comissió del Pacte Fiscal.

EMO

Creació del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC). Aquest
Consell va elaborar un document per a la Cimera Econòmica celebrada el 25 de març i 8
documents específics relacionats amb la reactivació econòmica.

EMO

Consens per donar continuïtat a l’Acord Estratègic 2008-2011.

EMO

Inici dels treballs per a un nou Acord Estratègic per a la competitivitat de l’Economia catalana
per al període 2012-15, basat en l’estratègia Europa 2020.

EMO

Aprovació de l’Estratègia Catalana per a l’ocupació 2012-2020. El Govern està treballant en
l'elaboració d'una estratègia catalana en el marc de les polítiques actives d'ocupació. L'objectiu
és garantir una millor ocupabilitat de les persones i una major competitivitat de les empreses.
Aquesta Estratègia compta amb el suport d’organitzacions empresarials i sindicats.

EMO

Compromís del Govern per desenvolupar les mesures que l’afecten de l’Acord Interprofessional
de Catalunya, signat pels agents econòmics i socials.

EMO

Pla de xoc per a 60.000 aturats de llarga durada. Es destinaran 60 MEUR en 10 mesures per a
les persones aturades sense prestació.
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EMO

Convocatòria 2011 de l'oferta de formació per a les persones en situació d'atur. En aquesta
nova convocatòria es destinaran 85 MEUR per a la formació per a l'ocupació i se'n podran
beneficiar unes 113.500 persones.

EMO

Inici de la transformació del Servei d'Ocupació de Catalunya per adaptar-lo a les necessitats
actuals i futures del mercat de treball. En aquest primer any s'han revisat els programes, s'ha
fet una diagnosi de les necessitats actuals i s'han fet convenis de col·laboració amb diferents
entitats per sumar esforços.

EMO

Impuls al Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives que ha de concretar els objectius de
l’estratègia catalana d’ocupació per tal d’augmentar la seva eficàcia amb la millora de
l’ocupabilitat, les possibilitats d’inserció de les persones en atur i respondre millor a les
necessitats de les empreses per cobrir les seves ofertes de treball.

EMO

Consolidació de Feina Activa com un portal de portals en l'àmbit de l'ocupació. Aquest any
s'han subscrit 4 convenis amb diferents portals de recerca de feina privats. L'objectiu és
centralitzar les ofertes de treball i facilitar l'accés i la recerca de feina. En aquesta primera fase
del projecte s'ha passat de tenir 900 ofertes a 16.000.

EMO

Programa SUMA’T, d'Experiència Professional per a l'Ocupació juvenil a Catalunya (2010-2011).
Aquest projecte combina accions d'orientació, formació i d'adquisició d'experiència
professional en empreses, amb l'objectiu de millorar la qualificació professional de les persones
joves desocupades i que no han finalitzat els estudis primaris. El programa s’ha desenvolupat a
diferents llocs del territori i en col·laboració amb els ens locals.

EMO

Impuls a l'orientació professional a través de dos programes: “Pla extraordinari de mesures
d’orientació, formació professional i inserció laboral” i el “Programa de reforç dels serveis
d'orientació i inserció laboral a la ciutadania”. Per impulsar-lo, s’han contractat 300 nous
orientadors laborals. Aquests programes tindran continuïtat al 2012, que s’integraran en un
únic programa: “Servei Orientació Professional” del Servei d’Ocupació de Catalunya.

EMO

Impuls a l'acreditació de les competències professionals. Enguany, en el programa Acredita't
s'han inscrit 15.165 persones per iniciar el procés d'avaluació i acreditació de les seves
competències professionals. Al llarg d'aquest procés unes 10.000 persones tindran certificada la
seva experiència professional.

EMO

Inici del procés de transformació del model de la formació professional. En aquesta línia s'han
iniciat diferents accions: comandament únic de la formació professional (Consell Català de la
Formació Professional); impuls d'experiències en la formació en alternança, programa de
certificacions de competències professionals, etc.

EMO

Formalització d’un conveni de col·laboració amb l'Estat per establir les bases necessàries per al
funcionament dels registres dels convenis i acords col·lectius de treball a través de mitjans
electrònics. Un pas més per agilitzar la relació entre l'administració i les empreses.

EMO

Redefinició del programa Renda Mínima d'Inserció: revisió dels criteris d'accés i programes
d'acompanyament a la inserció laboral. L'objectiu de la redefinició del programa ha estat doble:
detectar els possibles casos de frau i millorar l'ocupabilitat de les persones que cobren aquesta
prestació.

EMO

Denúncia dels convenis SEPE (Servei Estatal de Promoció de l’Ocupació) que permetrà alliberar
personal de l’àrea de prestacions per destinar-los a oferir serveis d’orientació a les persones
aturades.
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EMO

Contractació per part de SEAT de 700 nous treballadors per a l’Audi Q3, amb el lideratge del
SOC.

EMO

Incorporació de 31 nous inspectors de treball a Catalunya.

EMO

Impuls al programa CerTic per formar 1.600 persones en tecnologies de la informació i la
comunicació per tal de permetre’ls trobar feina més ràpidament.

EMO

Posada en marxa de programes d’Innovació Cooperativa, que fomenta la creació d’empreses i
l’ocupació estable i de qualitat.

EMO

Donar compliment als ajuts per a la promoció de l’ocupació autònoma, pendents de pagament.

EMO

Signatura d’un conveni entre la diputació de Girona i el SOC per col·laborar en matèria
d’orientació i inserció laboral de persones en atur.

EMO

Posada en marxa, per part del SOC, de l’oferta formativa per als centres d’innovació i formació
ocupacional (CIFO) de Catalunya.

EMO

Contractació de 10.251 persones a la Campanya Agrària del 2011.

Àmbit 2. Fiscalitat
Valoració:

Economia i sectors productius

El Govern ha apostat per la moderació fiscal com a via per a contribuir a la reactivació
econòmica i per evitar que els ciutadans de Catalunya es veiessin perjudicats negativament
en l’aplicació de determinades figures tributàries. En aquesta línia i per donar compliment a
un dels compromisos del Govern, es va procedir a la pràctica eliminació de l’impost de
successions, tal i com succeeix en la quasi totalitat del territori de l’Estat.
La delicada situació de les finances públiques ha provocat però que hi hagi decisions que
s’hagin de posposar, com ara la reducció del tipus màxim de l’IRPF o l’alça de determinades
figures tributàries que es va dur a terme a mitjan 2010.
La necessitat d’obtenir més ingressos tributaris per contribuir a la reducció de dèficit, ha fet
que el Govern de la Generalitat aposti d’una banda, per la creació d’una figura tributària per
a les grans fortunes i de l’altra, per aplicar, adaptant-lo, l’Impost sobre el Patrimoni, en el cas
que el nou Govern de l’Estat decideixi de no suprimir-lo.
En darrer terme, s’ha potenciat una política de major contribució de la ciutadania en els
costos que suposa la prestació de determinats serveis, com el proveïment i sanejament de
l’aigua, les taxes universitàries, entre d’altres.

Dept.

Descripció de l’actuació

ECO

Supressió de l'impost de successions en el 99% per als grups I i II de parentiu, la qual cosa
suposa la seva pràctica desaparició. Amb el compliment d'un dels principals compromisos
electorals de CiU s'ha acabat amb les discriminacions que patien els catalans respecte la
pràctica totalitat de les comunitats autònomes.

ECO

Aposta per la moderació de la pressió fiscal a l’Estat.

ECO

Aprovació dels plans de control tributari desagregats, per tal de reduir el frau fiscal i aconseguir
homogeneïtzar la pressió fiscal a tot el territori.
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ECO

Aposta del Govern per la creació d’una figura impositiva per a les grans fortunes.

ECO

Manteniment de l’impost de Patrimoni, adaptat a la realitat catalana, en cas que el Govern
estatal el mantingui.

ECO

Aposta per una major contribució dels usuaris en el manteniment dels serveis, via taxes i preus
públics.

ECO

Mesures relacionades amb el sector del joc. En una primera fase s'estan modificant i
actualitzant els reglaments de jocs com el Binjocs o la Lotto 6/49, el reglament de les màquines
recreatives i d'atzar i el reglament dels salons recreatius.

ECO

Aprovació del Decret de Reestructuració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la
Generalitat de Catalunya.

ECO

Aprovació del decret que permet prestar servei de caixa de l’Agència Tributària de Catalunya.

Àmbit 3. Finançament de l’activitat productiva
Economia i sectors productius
Economia i sectors productius
Valoració:

Malgrat el context d’austeritat pressupostària, el Govern s’ha proposat fermament
augmentar el crèdit atorgat pel sistema financer. D’una banda, la pròpia contenció de la
despesa allibera recursos des del sector públic cap el sector privat. D’altra banda, l’ICF ha
reorientat la seva estratègia i s’ha posat d’acord amb 11 entitats financeres per facilitar
crèdit – a través de préstecs i avals- a pimes i autònoms per més de 2.200 MEUR (l’any 2010,
l’import era de 700 MEUR). Dins de la reorientació de l’Institut, també cal parlar de la seva
reforma interna, que l’ha portat a absorbir l’ICCA (el qual passa a ser un àrea especialitzada
de l’ICF) i la segregació d’ICF Equipaments.
Quant al sistema de caixes d’estalvis, la Generalitat continua supervisant el procés de
reestructuració (i la intervenció per part del FROB) d’Unnim i CatalunyaCaixa i treballa per
preservar l’obra social de totes les entitats. A més, la seva ràpida intervenció i assessorament
en el cas de la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea ha aconseguit posar les bases per
restablir la normalitat i retornar una part dels dipòsits als seus socis abans de Nadal.
Per últim, destaca l’aposta del Govern per augmentar les garanties dels consumidors de
crèdits o préstecs hipotecaris, així com per facilitar la dació en pagament, en els casos de
persones amb dificultats per fer front als seus compromisos hipotecaris.

Dept.

Descripció de l’actuació

ECO

Contenció de la despesa pública per alliberar recursos del sector públic cap al sector privat. És
imprescindible que el crèdit torni a fluir perquè les empreses puguin reforçar la seva solvència,
invertir i finançar el seu circulant, essent tots tres aspectes fonamentals perquè desenvolupin la
seva activitat i creïn ocupació.

ECO

Posada en marxa de cinc noves línies de finançament per més de 2.200 M€ amb la col·laboració
d'onze entitats financeres. Aquestes noves línies (Avals circulant, ICF capitalització, ICF crèdit,
ICF inversió, ICF internacionalització i Innovació) volen facilitar l'accés al crèdit a pimes i
autònoms, bàsics en la nostra estructura productiva, per contribuir a la reactivació de
l'economia catalana.
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ECO

Reorientació estratègica de l'ICF cap a les a les pimes i autònoms, en tant que conformen el
teixit productiu del país, i al foment de l'activitat productiva, la innovació i la
internacionalització, tots ells elements fonamentals per a la reactivació econòmica. A més,
s’han dut a terme canvis organitzatius per reduir l'estructura del grup ICF i racionalitzar-la, i ferla més eficient i propera al mercat; a aquests efectes, s'ha absorbit l'ICCA, que passa a ser un
àrea especialitzada de l'ICF. D'altra banda, s'ha procedit a la segregació d'ICF Equipaments, en
el marc del procés de venda del patrimoni de la Generalitat.

ECO

Aprovació del Pla d’Activitats Creditícies de l’Institut Català de Finances (ICF).

ECO

Reforçar la divulgació dels instruments de finançament públic.

ECO

Simplificar els tràmits per accedir als crèdits.

ECO

Creació d’un fons de 16 M€ per a projectes de continuïtat industrial i estratègics.

ECO

Creació de la “Xarxa d’Assessors Financers” (XAF) homologats amb la col·laboració de les
patronals i agents socials

ECO

Presentació d'un pla d'actuació per desbloquejar els comptes dels socis de la secció de crèdit de
la cooperativa de l'Aldea i restablir la normalitat de la seva situació econòmica. El 67% dels
socis recuperaran els seus estalvis abans de Nadal i el 33% restant recuperarà 1.000 euros més
la meitat del que tenien dipositat.

ECO

Supervisió del procés de reestructuració del sistema de caixes d'estalvi i, molt especialment, de
la preservació de la seva obra social.

ECO

Renovació dels convenis en matèria d’obra social amb les caixes d’estalvis catalanes.

ECO

Suport financer a Spanair, en tant que companyia aèria que basa la seva estratègia de
creixement en l'aeroport del Prat, amb l'objectiu de convertir l'aeroport en un "hub"
internacional.

ECO

Impuls de mesures en favor de les famílies amb problemes per fer front al pagament de la
hipoteca, la llei d'acompanyament dels pressupostos 2012 recull un seguit de bonificacions
fiscals a l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Així, es volen
reduir els costos de renegociar el tipus d'interès o el període de carència o d'optar, previ acord
amb el banc de la dació amb pagament, per llogar el seu antic pis.

ECO

Projecte de llei de modificació del Codi de Consum per augmentar la protecció dels
consumidors de crèdits i préstecs hipotecaris, mitjançant la regulació d'aspectes com la
publicitat, la informació i comprensió precontractual sobre les conseqüències econòmiques i
jurídiques de la transacció, o els tipus d'interès de demora.

ECO

Determinació dels criteris mínims que regiran els convenis signats entre la Generalitat i les
entitats de crèdit, per tal de garantir el dret a l’habitatge i ajudar a les famílies que es troben en
situació de desnonament com, per exemple, l’ajornament de terminis, la dació en pagament o
l’ús de l’habitatge amb opció de compra. A més, en el marc d’aquesta iniciativa, el Govern vol
impulsar un procediment de mediació previ a l’inici d’expedients judicials d’execució
hipotecària per tal d’evitar que, en cas d’impagament dels préstecs, es produeixin
desnonaments amb el consegüent risc d’exclusió social.

ECO

Manteniment dels incentius fiscals a l’IRPF per inversions en Business Angels i al Mercat
Alternatiu Borsari (MAB).
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Àmbit 4. Austeritat en l’administració pública. Reducció del dèficit
Economia i sectors productius
Valoració:

L’esforç de consolidació fiscal que ha calgut fer al llarg de l’any 2011 per tal de reduir el
dèficit des del 4,22% de PIB existent al 2010 fins el 2,66% ha estat un repte prioritari del
Govern.
Aquest esforç s’ha traduït en la reducció de la despesa de la Generalitat d’un 10%, cosa mai
abans produïda, salvaguardant la despesa social, que equival a un 70% del pressupost front
un 67% a l’any 2010.
Aquests esforços estan donant resultats i les darreres dades conegudes, les corresponents al
mes de novembre de 2011, situen el dèficit de la Generalitat en l’1,8% del PIB, magnitud que
possibilita el compliment de l’objectiu inicial de dèficit per al 2011, sempre que l’Estat faci
front els seus compromisos i faci efectiva la transferència a Catalunya de 759MEUR en
concepte del compromís d’inversió de l’Estat a Catalunya de l’any 2008, que figura en la
Disposició Addicional Tercera de l’Estatut de Catalunya.
Els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2012 mantindran el compromís amb l’austeritat
per tal d’aconseguir situar el dèficit de Catalunya el 2012 en l’1,30% del PIB, que és la
magnitud exigida pel Govern de l’Estat, en un any on el servei del deute creixerà de manera
substancial, fent que la Generalitat destini 6 milions d’euros diaris a pagar interessos de
l’endeutament.

Dept.

Descripció de l’actuació

ECO

Elaboració del Pla de reequilibri econòmic i financer de la Generalitat 2011-13, per donar
compliment al principi d’estabilitat pressupostària en els propers exercicis.

ECO

Presentació del Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011,
amb una reducció mitjana del 10% sobre el pressupost de l’exercici 2010 (percentatge inferior
per a salut, educació i benestar social).

ECO

Presentació del Projecte de Llei d’Estabilitat pressupostària de Catalunya, que limita el sostre
de dèficit estructural.

ECO

Elaboració del Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de l’any 2012, amb l’objectiu
de continuar amb el procés de consolidació fiscal i assolir, en aquest proper exercici, un
objectiu de dèficit de l'1,3%.

ECO

Captació dels recursos financers necessaris per tal de gestionar el deute. Els esforços i la
credibilitat del Govern han permès cobrir més del 90% de les necessitats de l'exercici,
valorades en 10.115 MEUR. A principis d'any, abans d'esclatar la crisi de l’Eurozona, s'havien
impulsat operacions d'endeutament: un préstec de 500 MEUR amb CatalunyaCaixa i de 400
MEUR amb el Banco Santander, a més d'una emissió de deute públic en els mercats financers
per 400 MEUR (fet que no passava des de març de 2010), essent la primera comunitat
autònoma en aconseguir-ho. D'altra banda, s'han fet amb gran èxit dues emissions de deute a
particulars, on s'han col·locat un total de 7.423 MEUR, superant amb escreix les ofertes
inicials.

ECO

Inici d’una política de venda de patrimoni: immobles i participacions empresarials.

9

PLA DE GOVERN 2011-2014
ECO

Reducció del nombre d’entitats, mitjançant processos de fusió o extinció, com és el cas de
l'absorció per part de l'ICF de l'ICCA o la fusió de GISA, REGSA i REGSEGA, que suposarà un
estalvi de 9 MEUR.

ECO

Reducció del personal eventual de l’Administració: una reducció de 16,2% d’alts càrrecs (de
247 a 207); una reducció del 33,7% de personal eventual (de 303 a 201), i una reducció del
32,7% d’altre personal directiu d’empreses públiques i consorcis (de 271 a 115).

ECO

Aprovació de les directrius sobre contingut i procediment d'elaboració de l'informe d'impacte
pressupostari, econòmic i social, on bàsicament es determina que qualsevol inversió
s'examinarà detalladament, fent-ne una anàlisi cost-benefici.

ECO

Creació de l’Oficina de supervisió i avaluació de la contractació pública.

ECO

Es realitza una auditoria externa per tal d’elaborar un informe de la situació econòmicofinancera de la Generalitat que situa el dèficit del 2010 en 8.400 MEUR i un 4,2% del PIB.

ECO

Aprovació del decret de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2011, amb
mesures addicionals d’austeritat.

ECO

Llei d’autoritzacions financeres i normes pressupostàries i tributàries davant del període
pròrroga pressupostària.

ECO

Posada en funcionament d’un web de “Relació amb inversors”.

ECO

Ampliació del termini d’execució del contracte de venda de 26 immobles de la Generalitat fins
al 31 de gener de 2012.

ECO

El Govern inicia accions legals per aconseguir que l’Estat pagui els 759 MEUR que deu
corresponents a la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut.

ECO

Aprovació d’un decret llei de mesures urgents per fer front a l’impagament dels 759 MEUR de
la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut.

Àmbit 5. Innovació

Economia i
sectors
productius

Economia i sectors productius
Valoració:

El foment de la innovació com a element essencial de millora de la productivitat ha estat un
objectiu prioritari de l’acció de Govern; en primer lloc, donant impuls al Pacte Nacional de
Recerca i Innovació. També s’han millorat els processos de transferència dels resultats de
recerca a l’activitat productiva, començant a crear un marc més estable d’actuació per als
centres tecnològics. Catalunya lidera el rànquing en nombre d’empreses innovadores de
l’Estat, concentrant el 22% de les existents. A més, la producció científica de Catalunya
representa l’1% del total mundial.
En aquest àmbit s’ha realitzat un gran nombre d’assessoraments, tant per facilitar l’accés als
fons públics europeus, com per a projectes de Valorització Tecnològica, i assessoraments
tecnològics especialitzats. També cal destacar que s’ha obert una línia d’ajuts de 160 MEUR i
una de 600 MEUR de préstecs.

Dept.

Descripció de l’actuació

EMO

Potenciació del servei de suport a la iniciació a la innovació empresarial.
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EMO

Per fomentar la cultura d'innovació entre les empreses catalanes s'ha facilitat l'accés als fons
públics europeus i internacionals en projectes d'R+D+I. En el 7è programa Marc de la Unió
Europea, els grups de recerca catalans han obtingut 384 MEUR.

EMO

Per donar suport a la iniciació a la innovació s'han assessorat més de 900 projectes de
Valorització Tecnològica, que són eines per facilitar la transferència tecnològica del mercat de
l'estoc de coneixement i tecnologia acumulat en les universitats i entitats de recerca a les
empreses. S'han tancat 80 operacions que han generat més de 55 MEUR.

EMO

Pel desenvolupament de línies de finançament a projectes empresarials d'innovació s'han obert
160 MEUR en línies d'incentius i préstecs i 600 MEUR en avals ICF+ACC1Ó.

EMO

S'han donat més de 700 assessoraments tecnològics especialitzats a empreses que diguin a
terme projectes d'R+D+I per tal que esdevinguin més competitives en un entorn econòmic
global. Aquests s'han concretat en 48 projectes que han generat 25 MEUR d'inversió.

EMO

Per potenciar la xarxa de centres tecnològics s'està treballant en 80 Nuclis d'Alta Tecnologia
amb una inversió generada de més de 140 MEUR.

EMO

La Xarxa TECNIO, que aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i
transferència tecnològica de Catalunya ha recolzat 9.000 projectes que han suposat uns 100
MEUR facturats en projectes d'R+D.

EMO

Per impulsar la transferència tecnològica s'ha engegat un nou programa de formació, que
aborda la conversió del coneixement en negoci mitjançant el desenvolupament de patents, els
acords de col·laboració o la creació de spin-offs.

EMO

El Programa XIP (xarxa d'inversors privats) busca incrementar el nombre de Business Angels a
Catalunya, perquè les start-up tinguin major accés a finançament per engegar els seus
projectes. Xarxes que actualment formen part d'aquest programa XIP: IESE, ESADE BAN, BA
Network Catalunya, Barcelona BA, Eix Technova, Keiretsu Fòrum Barcelona, Xarxa SeedRocket.

EMO

Consolidar el Clúster d'Eficiència energètica mitjançant el suport a projectes tractors per
desenvolupar nous negocis en l'àmbit de l'eficiència energètica.

EMO

Conveni entre ACC1Ó i la seva homòloga israeliana per impulsar la recerca industrial conjunta
entre tots dos països.

Economia i sectors productius
Àmbit 6. Internacionalització
Economia i sectors productius
Valoració:

La internacionalització és un dels principals motors de creixement per a la recuperació
econòmica. Les exportacions han estat dels pocs indicadors econòmics que al 2011 presenten
una evolució favorable. Al llarg del darrer any, les vendes a l’exterior han crescut un 15,2%
mentre que les importacions ho han fet en un moderat 7,6%. Això ha permès reequilibrar
una balança comercial molt deficitària i que els sectors vinculats a mercats exteriors,
formalment la indústria, creixessin i creessin ocupació.
Des d’ACC10 s’ha impulsat la sortida a l’exterior d’empreses catalanes. També des del Govern
s’està prioritzant un procés de captació d’inversió productiva exterior cap a Catalunya, procés
que ha donat fruits important al llarg de l’any. Exemple d’aquesta política ho són els
programes d’inversió directa a l’exterior, programes de primera exportació, Pla de promoció
per atreure inversions a Catalunya, assessorament en projectes d’inversió, i missions
internacionals; s’han obert 5 línies d’ajut per import de 115 MEUR i s’ha donat suport a 190
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projectes per a la consolidació empresarial a l’exterior.
Dept.

Descripció de l’actuació

EMO

Recolzament amb ajuts a 190 projectes per a la consolidació empresarial a l’exterior, a través
del Programa d'Inversió Directa a l'Exterior (IDE).

EMO

Obertura de 5 línies d'ajuts de suport a la internacionalització per import de 115 MEUR.

EMO

Impuls a la internacionalització activa, a través del Servei d'Orientació Financera (SOF) i la xarxa
d'Assessors Financers (XAF) amb l’assessorament a 360 empreses i consultoria a 514 empreses.

EMO

Celebració de la 17a edició del Fòrum d'Inversió que ha rebut 100 projectes empresarials.

EMO

Assessorament a través d’ACC1Ó, -que disposa d'una xarxa de 34 Centres de Promoció de
Negocis (CPN) arreu del món-, 700 projectes a 500 empreses com a eina per a prolongar les
empreses a l'exterior i celebració de la 18a Trobada de CPN on han participat 3.000 empreses i
emprenedors i s'han realitzat 1.238 entrevistes.

EMO

Definició del Pla de Promoció a través d’Invest in Catalonia per atraure inversions a Catalunya
d'arreu del món i posada en marxa d’ un calendari de treball que ha materialitzat 38 projectes
d'inversió que han generat 229 MEUR d'inversió i la creació de gairebé 2.000 llocs de treball i el
manteniment de 1.800. Els projectes d'inversió assessorats per Invest in Catalonia destacats
són Accenture, Braun Medical, Boehringer Ingelheim, Computer Associates, Continental
Automotive, Fresh Start Bakeries, Fujitsu, Hayes Lemmerz, Hewlett Packard, Nisshin Oillio
Group, Policolor Offset, Service2Media, Sichuan Sunfor Light, Singapore Airlines.

EMO

Participació de 200 empreses en programes de Primera Exportació.

EMO

Suport a 84 missions d'internacionalització en què han participat 834 empreses i gestió de 33
grups d'internacionalització amb la participació de 128 empreses.

EMO

Impuls al Pla d’internacionalització del clúster català del gourmet, en l’àmbit de la indústria
agroalimentària.

Economia i sectors productius
Àmbit 7. Esperit emprenedor
Economia i sectors productius
Valoració:

El Govern dóna molt valor a l’emprenedoria i a la gent que té ganes d’iniciar nous projectes
empresarials. El foment de l’esperit emprenedor s’impulsa a partir de les línies següents: la
formació, els ajuts i el suport tècnic. Els principals programes que es fan es realitzen amb la
col·laboració de les entitats i els agents socials especialitzats. Els principals programes són:
Reinicia’t, torna a emprendre; un programa de suport a l’emprenedoria social; el programa
de suport a la Responsabilitat Social Empresarial a les empreses proveïdores i el programa
Suma’t per a l’ocupació juvenil.
Són importants també, el nou programa Escola Emprenedora, i el Programa Innovació
Cooperativa que treballen amb els centres educatius per introduir dins el currículum escolar
la formació en els valores de l’emprenedoria i la creació d’empreses.

Dept.

Descripció de l’actuació
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EMO
EMO
EMO

EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO

Promoció de diferents programes d'emprenedoria: Reinicia't, torna a emprendre; programa
d'emprenedoria social i programa de suport a la RSE a les empreses proveïdores.
La Xarxa d’Inversors Privats tanca 380 processos d’inversió per un import de 8 milions d’euros.
Programa Innovació Cooperativa. L'objectiu del projecte, en què participen 3.000 persones, 300
empreses i 25 ens locals, és desenvolupar l'activitat empresarial amb vocació innovadora. Una
de les línies que destaca és el treball amb l'alumnat i els equips docents dels centres de
secundària.
Escola Emprenedora: accions per fomentar l'esperit emprenedor i el desenvolupament
empresarial a tots els cicles educatius. S'adaptaran els continguts a cada nivell educatiu.
Decret Llei de modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de Cooperatives a Catalunya.
Modificació de la normativa per reforçar financerament les cooperatives catalanes.
Programa de suport intensiu a 1.000 persones emprenedores amb potencial de creixement
(formació, mentoring, coaching i aparador de finançament.
Creació de CREAMED, una xarxa de vivers d’Empresa a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània
(Catalunya, Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées).
Programa de suport a les persones que han viscut una experiència empresarial fallida (a través
de la línia de programes innovadors del SOC).
Programa de suport a l’emprenedoria corporativa, per tal que empreses existents creïn noves
empreses o línies de negoci (a través de la línia de programes innovadors del SOC).
Programa de suport a 15 projectes d’emprenedoria social i de creació d’un “ecosistema” de
suport a aquest tipus de projectes.

Àmbit 8. Estructura del teixit productiu: agricultura, ramaderia i pesca, sector
forestal, indústria, serveis, comerç, turisme i cultura i sectors productius
Economia i sectors productius
Valoració:

Catalunya és un país amb una estructura productiva molt diversificada i amb una àmplia
tradició empresarial, especialment de petites i mitjanes empreses en tots els sectors de
l’activitat econòmica. L’acció de Govern s’ha adreçat a facilitar la seva activitat i a potenciar
aquells elements que en major mesura poden contribuir a generar ocupació i a una millora
de la productivitat. Així, amb l’objectiu de país de recuperar l'activitat del sector industrial, el
Govern ha impulsat l'Acord estratègic per a la competitivitat de l'economia catalana 20122015 i s'està elaborant un Pla d'actuacions d'Indústria i Empresa 2012-2014. En aquest nou
marc s'enquadra, per exemple, el Mapa de Riscos i oportunitats i un nou model de relació
entre la Generalitat i les Cambres de Comerç.
El turisme s'està convertint en aquests moments de crisi en un dels principals motors de
l'economia catalana. Per mantenir i millorar l'activitat d'aquest sector, el Govern ha iniciat la
redacció del Pla de Turisme de Catalunya 2011-2020, amb l'objectiu d'establir l'estratègia i
assentar les bases del desenvolupament turístic futur. També ha creat la línia de crèdit
"Turisme Futur", amb l'objectiu de finançar les empreses turístiques i a la qual s'hi han
destinat 6 MEUR. Per altra banda, s'ha creat la Taula de Turisme de Catalunya.
Pel que fa al teixit productiu relacionat amb l’agricultura, la ramaderia, la pesca i el sector
forestal, el Govern ha fet esforços per potenciar la competitivitat de les empreses el sector i
s’ha centrat a tirar endavant actuacions de suport, a través de la convocatòria de les línies
d’ajut del Departament. Aquestes han estat centrades en mesures que permetin millorar la
competitivitat, com les destinades a la modernització de les explotacions agràries, les línies
previstes en el Contracte Global d’Explotació, les del Pla de Desenvolupament Rural, aplicació
del Leader, ajuts a les cooperatives i agroindústries, i suport al sector pesquer i sector
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forestal. A banda d’aquestes mesures destaca la proactivitat del Departament amb la línia
d’ajuts excepcionals dedicats a l’adaptació de les instal·lacions de benestar animal, amb
l’objectiu que les explotacions ramaderes puguin complir les exigències de la nova normativa
europea.
També cal fer una especial referència a l’impuls produït en el sector de les indústries
culturals.
Dept.

Descripció de l’actuació

AAM

Pagament dels ajuts vinculats al pagament únic de la Declaració Única Agrària (DUN) que
superen els 300 MEUR.
Convocatòria dels ajuts associats al Contracte Global d'Explotació per un import de 61,3 MEUR,
per potenciar els acords de col·laboració entre l’Administració i la persona titular d’una
explotació agrària que millorin la competitivitat de les explotacions i les orientin cap a un
desenvolupament rural sostenible.
Convocatòria dels ajuts del programa LEADER, per un import de 18,7 MEUR i que permetran
dinamitzar l'economia rural i crear ocupació. En concret s'han finançat actuacions de
transformació i comercialització de productes agraris i agrobotigues, creació i
desenvolupament de microempreses, foment d’activitats turístiques i conservació i millora del
patrimoni rural.

AAM

AAM

AAM

AAM

AAM

AAM

Obertura de línia de préstecs a interès 0 per tal de fomentar la inversió en la indústria
agroalimentària i fomentar l'activitat i la creació de l'ocupació, dels quals se n’ha atorgat a 69
empreses per un import de 17 MEUR . A més, s'ha pagat els pagaments pendents especialment
a cooperatives per un import de 5 MEUR, i s'han concedit quasi 9 M€ més a més de 60
cooperatives.
Obertura d’una línia de préstecs bonificats per ajudar a les explotacions ramaderes a adaptarse a la normativa europea de benestar animal, d'aplicació el 2012 en el cas de l'aviram. Fins al
moment s'han concedit 21 préstecs per un import de 7,93 MEUR i es preveu ampliar a 48
préstecs més per 6,51 MEUR.
Continuïtat en l'execució del Pla de reconversió sectorial de la fruita i la vinya, atorgant ajuts a
la reconversió de plantacions de fruita dolça, ajuts a la reconversió de plantacions de cítrics per
un import de 3,8 MEUR. També s'han obert diferents línies de préstec per a l'adquisició de
maquinària agrícola.
Promoció de productes agroalimentaris, especialment els acollits sota les Denominacions
d'Origen Protegides i les Indicacions Geogràfiques Protegides, als que en el decurs de l'any
s'han atorgat quatre línies d'ajut per un import global de 1,7 MEUR. També s'ha facilitat la
participació a fires internacionals de prestigi a través de PRODECA. L'objectiu ha estat fomentar
la producció, la comercialització i l'increment de la seva qualitat.

AAM

Atorgament de fins a 10 línies d'ajut i de préstecs al sector pesquer amb els objectius de
modernitzar la flota, millorar-la i potenciar l'estalvi energètic, fomentar el desenvolupament de
la producció de peixos en les zones lacunars amb connexió al mar i donar suport a inversions de
transformació i comercialització dels productes de la pesca.

AAM

Presentació del Programa Operatiu Específic del Medi Rural (POE).

AAM

Concessió de línies d'ajut per un import total de 3,7 MEUR per a la gestió forestal que actua a
favor de la prevenció dels incendis forestals.
Convocatòria d’ajuts per al foment i la recerca de la producció agrària ecològica i per a la
producció integrada.

AAM
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AAM

Aprovació de nous plans tècnics de gestió i millora forestal.

AAM
AAM
AAM

Aprovació del nombre màxim d’ajuts per a la incorporació de joves a l’agricultura de l’any 2007.
Aprovació del Pla d’Acció de sanitat vegetal.
Publicació de l’ordre de les assegurances agràries de 2011, en què aquestes es bonifiquen
substancialment.
Plans d’acció contra el cargol poma i la mosca negra.
Col·laboració amb el sector per afrontar les pèrdues derivades de la crisi del cogombre.
Convocatòria d’ajuts per al foment d’actuacions de projecció, difusió, promoció i
internacionalització dels sectors agrari, pesquer, forestal i alimentari.
Inauguració de la planta pilot de l’IRTA a Monells pionera en la investigació per a la fabricació
d’aliments a escala preindustrial, amb una inversió de 2,3 MEUR.
Convocatòria dels ajuts als Plans de reestructuració i reconversió de la vinya per a la campanya
2010-2011 i concessió de drets de nova plantació.
Promoció dels productes agroalimentaris catalans a Catalunya, mitjançant la DOP i les IGP.
Pla estratègic per a la internacionalització del sector agroalimentari català.

AAM
AAM
AAM
AAM
AAM
AAM
AAM
EMO

EMO

Impuls d’un Pla d’Actuacions Industrial i Empresarial de Catalunya 2012-2014, basat en tres
pilars bàsics: la internacionalització, la innovació i la captació d’inversió estrangera. En aquesta
línia, i atenent la situació actual, s’ha creat un fons de 16MEUR per atendre situacions
d’empreses en situació de risc; un programa específic d’actuació pels emprenedors per tal de
facilitar el finançament alternatiu al bancari (capital risc, family office, etc..) i s’impulsen dues
“activitats tractores”: el vehicle elèctric i les TIC.
Manteniment del teixit productiu del sector industrial a través de la detecció i anticipació a les
situacions de risc, per part del Govern, a través d’un Mapa de Riscos i Oportunitats d’empreses
que inclou 101 empreses i 30.000 treballadors, de les que destaquen: Essa, Yamaha, Derbi,
Cacaolat, Sharp, PPT-Mazel, AJP, Manaut, Sati, Cubigel, Facomsa, Alstom, Medesa, Ficosa,
Panrico,...
Creació d’un Consell de l’Empresa Catalana que simplifiqui l’actual entramat institucional.

EMO

Promoció del programa Genera que arriba a 40.000 empreses.

EMO

EMO

Millora de la competitivitat de l'economia catalana s'ha signat un conveni que fixa un nou marc
de relació amb les Cambres de Comerç Catalanes que formalitza encàrrecs de gestió.
Ajuts al comerç en el Marc del Pla de Millora de la Productivitat i Competitivitat del Comerç
2009-2012. En aquesta edició 2011 s'hi destinaran 800.000 €.
Inici de la preparació dels treballs per impulsar una nova Llei General de Comerç o Serveis. La
nova Llei unificarà tota la normativa existent en aquest camp i legislarà elements nous: outlets,
venda il·legal, etc.
Modificació de la regulació de la venda no sedentària

EMO

Actuacions per evitar la degradació de les concentracions comercials

EMO

Equiparació a la Trama Urbana Consolidada de les concentracions comercials generades a
l’empara de la legislació anterior a la llei d’equipaments.
Campanyes de sensibilització contra la venda il·legal al comerç.

EMO

EMO
EMO

EMO
EMO
EMO

Celebració de 450 activitats firals a Catalunya. Les fires catalanes tenen un impacte de 2.300
milions; 44 tenen caràcter estatal i internacional.
Impuls de l'elaboració del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2011-2015 amb l'objectiu
d'assentar les bases per al desenvolupament turístic futur; aquest 2011 s'han licitat els treballs
per la formulació del Pla.
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EMO

EMO

Impuls a la qualitat turística catalana, a través de la finalització de la 1ª fase de la
categorització dels establiments de turisme rural, amb 466 establiments categoritzats (388
aquest 2011 i 78 l'any 2010) i també s'han redactat les bases i s'han concertat actuacions amb
el sector privat per la creació i definició de l'especialitat "gastronomia" en hotels). I com a
marc global dels esmentats projectes de qualitat i també pels previstos pel departament al
llarg de la legislatura, està en procés d'aprovació per part del govern, del reglament
d'estructuració del sistema de qualitat turística català, el qual proporcionarà cobertura
jurídica a tots els projectes de qualitat.
Creació de la Taula de Turisme, com a plataforma d’interlocució amb el sector, on els agents
públics i privats que incideixen en l’activitat turística, cooperaran en la definició i execució de
les polítiques turístiques.
Creació de la línia de crèdit "Turisme Futur", destinada a les petites i mitjanes empreses del
sector turístic, amb l'objectiu de resoldre les seves necessitats de finançament; aquest 2011
s'ha posat a disposició de l'empresariat 6 MEUR, que s'han distribuït entre 45 empreses.
Impuls al Pla de màrqueting de l’Agència Catalana de Turisme, el qual ja ha iniciat el tràmit
d’aprovació per acord de govern i que té com a objectiu la consolidació de la marca turística
Catalunya com a referent d’una destinació diferenciada, diversa i d’alt valor afegit.
Participació de l’Agència catalana de Turisme ha participat a 44 fires internacionals, 38
presentacions i 43 workshops amb l’objectiu de promocionar Catalunya, obrir nous mercats i
consolidar els existents.
Integració, a través de la Llei Òmnibus, dels habitatges d'ús turístic (HUT) a la normativa
turística, ja que fins ara estaven regulats per la Llei d’Habitatge; és a dir, s’incorporen dins
l’oferta turística com una empresa turística més. Aquest fet permetrà tractar els HUT en temes
d’ordenació turística i categorització i garantir-ne de manera efectiva els estàndards mínims de
qualitat i millorar-ne la seva promoció.
Formació on-line sobre Catalunya per a més de 6.000 professionals del sector turístic xinès.

CLT

Desbloqueig de les majors, perquè tornin a doblar en català.

CLT

Compromís de la permanència de la fira de videojoc Gamelab a Barcelona.

CLT

Creació del programa de Catalunya Cinema, per promoure el cinema al territori.

CLT

Projecte ICIC 360º Cross Media per afavorir la transferència de coneixement.

EMO

EMO

EMO

EMO

EMO

Àmbit 9. Desenvolupament empresarials productius
Economia i sectors productius
Valoració:

La sortida de la crisi i la creació d’ocupació han de venir de la mà d’un major dinamisme
empresarial. Cal ajudar a la creació i al desenvolupament d’empreses, especialment de les
petites i mitjanes i afavorir-ne la seva expansió i dimensionament. En aquest sentit, l’agenda
del Molt Honorable President s’ha concentrat a donar suport actiu a totes aquelles
actuacions capaces d’atreure inversions i generar ocupació.

Dept.

Descripció de l’actuació

EMO

Assessorament a 1.631 empreses a través dels programes d'orientació i estratègia empresarial
el Servei d'Orientació Empresarial, per detectar necessitats de competitivitat i posar en marxa
plans d'acompanyament. Amb l'instrument 360 per a la renovació de la pime catalana han
participat 325 empreses i s'han aprovat 141 projectes amb un pressupost d'1 MEUR.
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EMO

Impuls del Pla de suport al sector de l'Automoció que consisteix en 40 MEUR en préstecs, la
creació d'un centre d’excel·lència per al Vehicle Elèctric i el reforçament de la cadena de valor
per atreure inversions, entre d'altres actuacions .En aquest Pla s'emmarca l'impuls al Campus
Motor Anoia.

EMO

Assessorament a 360 empreses a través del Servei d'Orientació Financera (SOF). S'ha creat la
Xarxa d'Assessors Financers (XAF), com a nou instrument de consultoria per facilitar la cerca i
obtenció de finançament, que ha treballar amb 514 empreses. La CECOT i PIMEC s'han adherit
a la XAF. La XAF també ha celebrat la 17ena edició del Fòrum d'Inversió que ha rebut 100
projectes empresarials.

EMO

Dinamització del sector de la Motocicleta amb la posada en marxa d’un Pla de Suport al Sector.
En aquest Pla s'emmarquen una línia de crèdits de 12 MEUR i una de subvencions per 1 MEUR,
l'impuls a la creació d'un centre d’excel·lència, afavorir la demanda amb canvis normatius,
prioritzar l'atracció d'inversions per part de l'equip d'Invest in Catalonia, ...

EMO

Suport a 63 projectes de NON (noves oportunitats de negoci) amb 3 M€ que han generat 9
MEUR d'inversió.

EMO

Suport a les iniciatives de cooperació empresarial sorgides en l'àmbit dels clústers, com el
Catalan Sports Cluster, on participen 200 empreses; el de Benestar, amb 300; el Clúster de
Bellesa, amb 308 empreses; l'editorial, amb 600 empreses. El volum de facturació de aquests
Clústers és de 15.800 MEUR i afecta a 1.600 empreses.

EMO

Reforç de la posició competitiva dels clústers a través del Programa de Dinamització de
Clústers que ha donat suport a 79 projectes amb 2 MEUR que han generat una inversió de
més de 4 MEUR.

EMO

Impuls al programa “Transparència” juntament amb el Consell de Cambres de Comerç.

PRE

Durant aquest primer any de Govern, l’agenda del President s’ha centrat en potenciar i
facilitar les inversions, que facilitin la creació d’ocupació, a través de prop de 150 trobades i
visites a empreses i centres de recerca.

Àmbit 10. Recerca i desenvolupament
Economia i sectors productius
Valoració:

Al llarg d’aquest any s’ha procedit a flexibilitzar les normes de funcionament dels centres de
recerca per tal que puguin gaudir de plena autonomia en el desenvolupament de les seves
finalitats fundacionals i fer més eficaç la seva activitat investigadora.
Així mateix, pel que fa a grans infraestructures de recerca, cal destacar que el Sincrotró Alba
de Cerdanyola del Vallès ja està preparat per funcionar de forma rutinària i comença a acollir
els primers investigadors.

Dept.

Descripció de l’actuació

ECO

Aplicació, mitjançant la Llei de mesures fiscals i financeres del 2011, de les mesures que
permeten que els centres de recerca CERCA i la Institució ICREA gaudeixin de plena autonomia
en el desenvolupament de les seves finalitats fundacionals o estatutàries, per tal de fer més
eficaç la seva activitat investigadora. Un bon exemple d’aquest pioner model de gestió ha estat
el procés selectiu obert a nivell internacional per al nomenament del bioquímic Luis Serrano
com a nou director del Centre de Regulació Genòmica (CRG) per un període de cinc anys.
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ECO

Consolidació del grau d’excel·lència en recerca en el futur, a través de l’impuls de de ICREA
2011 (selecció dels candidats ICREA Sènior 2011) i també les convocatòries competitives que
gestiona l’AGAUR relatives a personal investigador. La Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats (ICREA), creada el 2001, ha esdevingut un model d’èxit i de referència a nivell europeu
que ha contribuït als bons resultats de la Recerca a Catalunya ens els darrers anys mitjançant
l’atracció i la retenció de talent. Per exemple, Catalunya ha rebut, en el conjunt de les
convocatòries de l’European Research Council que han tingut lloc des de l’any 2007 fins avui,
cinquanta-un projectes, el 57% del total concedit a l’Estat.

ECO

Adaptació del Sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès per funcionar de forma rutinària i
començar a acollir els primers investigadors que faran les seves recerques amb la llum
produïda per aquesta infraestructura. D’altra banda, s’estan posant les bases per a un
funcionament de 3.000 hores anuals.

ECO

Inauguració de l’ICFONEST, centre CELLEX a l’Institut de Ciències Fotòniques, com a clar
exemple de mecenatge de la recerca a Catalunya. Tant l’edifici com el programa de captació
de talent que l’acollirà són finançats amb fons privats.

ECO

Elecció de Barcelona com a seu del Centre de Polítiques Globals de l’Institut Forestal Europeu
per a la recerca internacional en ciències mediambientals, forestals i canvi climàtic, que
suposarà la incorporació de més de 200 científics d’alt nivell.

ECO

ENDESA i la Universitat Politècnica de Catalunya posen en marxa el primer màster oficial en
enginyeria nuclear de l’Estat.

ECO

Inauguració del nou edifici de l’Institut de Recerca Biomèdica de la Universitat de Lleida.

ECO

Inauguració del Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG) pioner en genètica molecular.

ECO

Els centres de recerca públics i privats i les empreses catalanes obtenen 304 MEUR del 7è
Programa marc comunitari de Recerca (de 2007 a 2010).

Àmbit 11. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
Economia i sectors productius
Valoració:

L’Agenda Digital per Europa és una de les iniciatives prioritàries de l’Estratègia Europa 2020
per tal de desenvolupar l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), per
fomentar la innovació i la qualitat de vida de la ciutadania i de les empreses.
En aquest marc, Catalunya ha de desenvolupar un model propi de la societat de la
informació, que permeti fer un salt qualitatiu pel que fa a la dotació de les infraestructures i
l’ús que se’n faci.

Dept.

Descripció de l’actuació

EMO

Elecció de Barcelona com a capital mundial de la indústria de comunicacions mòbils pel
període 2012-2018. El concepte "Mobile World capital" engloba "Mobile World Congress", un
centre d'exposició permanent i activitats empresarials, acadèmiques i culturals durant els 365
dies de l'any, que pot generar un volum de negoci de 6.000M€ a Catalunya. S'estan preparant
per adequar les infraestructures TIC per a Barcelona Mobile World Capital.

EMO

Desenvolupament del Programa Catalunya Connecta on es realitzen totes les actuacions
necessàries pel desplegament a tot el territori català dels serveis de Banda Ampla (BA), TDT i
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Telefonia mòbil (TM).

ECO

Impuls al projecte de Xarxes de Nova generació (XNG), que preveu el desplegament d'una
xarxa troncal de fibra òptica que connecti totes les seus de la Generalitat, municipis, polígons
industrials, escoles, hospitals, equipaments universitaris i centres de recerca públics i privats,
accessible a qualsevol operador a preus pactats, tindrà un impacte de millora de la societat
digital de prestacions avançades que beneficiarà el sector de les telecomunicacions i el
conjunt de la societat catalana.

EMO

Impuls al projecte de Banda Ampla Rural Satèl·lit (BAR-SAT).

EMO

Equiparació de les e-infraestructures al nivell de la resta d'infraestructures estratègiques de
Catalunya a través de l'estesa de cablejat de fibra òptica en trams troncals, el desplegament
de les infraestructures d'anelles sectorials (científica, cultural), també en els polígons
industrials.

ECO

Impuls a la Xarxa Punt Tic, -una xarxa de punts públics d‘accés a Internet o telecentres-, que té
per objectius principals la cohesió digital i l’equilibri territorial de Catalunya en la societat del
coneixement. La Xarxa Punt TIC ofereix: Accés a Internet i a les TIC, La figura del dinamitzador,
Alfabetització i formació i digitals, Especialització temàtica (programari lliure, teletreball,
inclusió social i usos comunitaris, inserció laboral). Actualment la Xarxa compta amb uns 600
punts i es centra en polítiques d'empresa i ocupació duen a terme projectes al voltant de
temes de l'ocupabilitat, la inserció laboral i d'estratègies innovadores de futur.

EMO

Aprovació i posada en marxa el nou model de Governança TIC de la Generalitat amb l'objectiu
de rebaixar la despesa en TIC, així com modernitzar i innovar els serveis de l'administració
catalana i la seva relació amb el ciutadà. El nou model es basa en la gestió centralitzada,
transversal i coordinada dels serveis TIC de la Generalitat per tal de generar estalvi, eficiència,
que incrementi la transparència i la igualtat d'oportunitats. Es calcula un estalvi de 200 M€
anuals en despesa TIC.

EMO

Posada en marxa de la nova estratègia digital de Catalunya s'estan fent diferents actuacions
de comunicació del programa, de desenvolupament del web digital, acords amb les anelles
sectorials, proves pilot en polígons industrials, cursos, plan Avanza, programa de transició al
cloud, programa Dinamitza't.

ECO

Preparació dels sistemes informàtics GECAT i GEEC per a la recepció de les factures
electròniques.

EMO

Definició de l’estratègia cloud computing de la Generalitat.
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Àmbit 12. Consum i qualitat dels productes i serveis de mercat
Economia i sectors productius
Valoració:

Les polítiques de protecció dels consumidors no són només un eix de competitivitat, sinó
que conformen una part del nivell de benestar de la ciutadania. Les línies d’actuació en
aquest camp són la informació (consumidors i empreses), la formació (destaca el consum
responsable a infants i joves) i la mediació/arbitratge en cas de conflictes. El 2011 ha entrat
en vigor el nou codi de Consum.

Dept.

Descripció de l’actuació

EMO

Entrada en vigor del nou Codi de Consum de Catalunya. El nou Codi de Consum ha permès
unificar en un únic text legal tota la normativa en matèria de consum, millorar el nivell de
protecció de les persones consumidores, incorporar al nostre ordenament jurídic les noves
normatives comunitàries i adequar la normativa bàsica i general de protecció de les persones
consumidores a la realitat social i econòmica actual. El 23 de juliol es va acabar el període
d’adaptació per a les empreses a la nova legislació.

EMO

Potenciació de les actuacions de l’Escola de Consum de Catalunya (ECC) en tot el territori
català.

EMO

L’Agència Catalana de Consum continua la política de sancions contra els grans operadors de
telefonia que vulneren el dret dels consumidors.

EMO

Augmenten les empreses que s’adhereixen al sistema arbitral de consum que promou l’Agència
Catalana de Consum.

EMO

Modificació del Codi de Consum per augmentar la garantia dels consumidors en els crèdits o
préstecs hipotecaris.
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Eix 2

Ensenyament

Les polítiques d’ensenyament i de formació i qualificació de la ciutadania són les que millor contribueixen
a augmentar la competitivitat futura del país i a garantir la igualtat d’oportunitats en una societat
cohesionada. En aquest sentit l’acció de govern s’adreça a desenvolupar plenament la Llei d’Educació de
Catalunya (LEC) i a lluitar contra el fracàs escolar.
El punt de partida no és òptim. La taxa de fracàs escolar a Catalunya és el doble de la mitjana europea, hi
ha un alt nivell d’abandonament escolar, un atur juvenil que supera el 40% i més de 153.000 joves que ni
estudien ni treballen.
Per aquest motiu el Govern ha fet de la lluita contra el fracàs escolar un objectiu de país, perquè garantir
el futur dels nostres joves i infants és una obligació que ens afecta a tots: a l’administració en primer
terme, però també als agents directament implicats com són la família i la comunitat educativa, i en un
context més ampli també a la societat civil, agents econòmics i mitjans de comunicació.
Catalunya no es pot permetre que la generació futura arribi a l’edat adulta amb pitjors oportunitats que
les generacions actuals, i menys, en un context global on la mobilitat laboral i la transferència de
coneixement a escala internacional jugaran cada vegada un paper més rellevant.
En aquest sentit, el Govern es fixa reduir la taxa de fracàs escolar a la meitat al llarg dels propers 8 anys
per mitjà de una bona capacitació en les competències bàsiques i en el domini de llengües estrangeres, i
sobretot, preparar els nostres joves per a la seva inserció en el mercat laboral amb la màxima qualitat
formativa i acadèmica que els permeti afrontar els reptes de futur al mateix nivell i amb les mateixes
garanties i oportunitats que la resta de de països capdavanters a Europa.
Per tal d’assolir aquest objectiu de país, el Govern centra les seves polítiques d’ensenyament en quatre
aspectes principals: un suport més individualitzat centrat en l’alumne i les seves necessitats individuals;
un Pla Nacional de Lectura com a eix vertebrador de l’aprenentatge; una major implicació de les famílies
en l’evolució acadèmica de l’alumne i un nou rol del professorat, que recuperi el prestigi i el
reconeixement social de la professió docent així com una nova política formativa que ens permeti dotar
al professorat d’una millor formació i eines per desenvolupar la seva tasca educativa amb rigor i qualitat.
També s’han adoptat mesures de racionalització de la despesa i major eficiència de la mateixa que han
comportat que el curs 2011-12 hagi començat sense incidències amb 29.000 alumnes més i amb la
mateixa plantilla de professorat.
Paral·lelament a aquestes mesures per frenar el fracàs escolar, el Govern aposta per potenciar els estudis
de Formació Professional i situar-los a un nivell europeu, seguint el model de països com Alemanya i
Àustria. Actualment, la meitat dels alumnes graduats en Formació Professional aconsegueixen feina en
menys d’un any, mentre que el 30% restant opten per seguir estudiant, fet que reforça la necessitat
d’apostar per aquests estudis no només com a vincle d’inserció al mercat laboral sinó com a via per a la
continuïtat formativa en estudis superiors.
La universitat catalana es troba en nivells de qualitat elevats però el Govern aposta per anar encara més
enllà i situar les universitats catalanes entre les primeres d’Europa i el món en excel·lència acadèmica.
Per tal de poder assolir aquest repte en el marc econòmic actual, el Govern ha optat per aplicar una
política d’accés a la universitat realista i eficient que, alhora que garanteix la igualtat d’oportunitats,
també incentivi el mèrit acadèmic, tal com s’ha aplicat en les beques d’equitat i d’excel·lència.
Totes aquestes polítiques educatives han d’anar acompanyades d’un esforç social per recuperar els
valors que han caracteritzat la nostra societat al llarg de la història: el valor de l’esforç i el treball, el mèrit
per la superació, la importància de la responsabilitat i la recompensa per l’excel·lència.
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Eix 2

Ensenyament

Àmbit 1. Dret a l’educació en un marc de llibertat
Valoració:

L’Estatut de Catalunya determina que la Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès
públic que garanteixi una educació de qualitat i accedir-hi en condicions d’igualtat, així com la
implicació i la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles. En aquest sentit,
el Departament ha aprovat nous criteris de desempat en la preinscripció escolar en
concordança amb el dret a l’elecció de centre. La creació del web “Família i escola”, entre
d’altres actuacions, s’emmarca en els objectius d’implicar les famílies en el seguiment de
l’evolució acadèmica dels seus fills.

a
Dept.

Descripció de l’actuació

ENS

Introducció de nous criteris de desempat en el procés de preinscripció escolar. S'ha incorporat
un criteri més en cas d'empat en la preinscripció escolar a partir del curs 2011-2012, s'atorguen
5 punts per a l'alumnat que hagi tingut el pare, la mare, tutors o germans escolaritzats al centre
per al qual es presenta la sol·licitud. Amb la introducció d'aquest criteri es valora la importància
de la implicació de les famílies en la tria del centre escolar. Un total de 24.179 alumnes han
usat aquest nou criteri de desempat, 16.392 l'han sol·licitat en centres públics i 7.787 en
centres concertats.

ENS

Creació del web "Família i escola: junts per a l'educació". El nou web té l'objectiu d'implicar les
famílies en l'evolució acadèmica i educativa dels seus fills com a primera instància educadora.

ENS

Informació a les famílies sobre les activitats de reforç d'estiu i preparació de les proves
extraordinàries d'estiu

ENS

Elaboració d'un cens contra l'absentisme escolar

Àmbit 2. Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar
Valoració:

L’aprovació de l’Acord marc contra el fracàs escolar respon a una de les prioritats que s'ha
marcat el Govern en aquesta legislatura. La posada en marxa d’un Pla de Suport Educatiu
Personalitzat per aquells alumnes amb problemes en l’aprenentatge està en la línia d’aquesta
prioritat. S’està incidint també en potenciar la cultura de l’esforç, a través de la implantació
dels treballs d’estiu i de la recuperació dels exàmens de setembre a l'ESO.

a i sectors pr
Dept.

Descripció de l’actuació
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ENS

Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar. L'aprovació d'aquest acord respon a una de les
prioritats marcades per aquesta legislatura, moltes de les actuacions que s’estan duent a terme
tenen com a objectiu últim reduir el fracàs escolar. I per aconseguir-ho s'està incidint en tres
aspectes: la detecció precoç de les dificultats, el suport escolar personalitzat i el foment de la
lectura. Tots ells ja presentats i començant a aplicar-se en aquest curs escolar.

ENS

Modificació de criteris i períodes d’avaluació a l’ESO i al Batxillerat. És un nova mesura que té
l'objectiu de potenciar la cultura de l'esforç. Les activitats de reforç s'adrecen als alumnes de
sisè de primària que no hagin superat totes les matèries en acabar i als alumnes de 1r, 2n, i 3r
d'ESO que presentin dèficits en l'assoliment de les competències bàsiques.

ENS

Posada en marxa del Pla de Suport Educatiu Personalitzat. La supressió de la 6a hora
generalitzada ha estat substituïda per un pla de suport individualitzat i personalitzada que s'ha
posat en marxa aquest curs escolar. S'emmarca en l'acord marc de lluita contra el fracàs escolar
i va adreçat a aquell alumnat amb mancances o retard en l'aprenentatge de les seves
competències instrumentals bàsiques, tal com recomana la pròpia OCDE.

ENS

Aprovació del Pla Nacional de Lectura. És un de les mesures claus per a millorar la
competències lectora d'infants i joves com a eix vertebrador de l'aprenentatge i impulsar la
lectura en totes les àrees com a eina per aprendre.

ENS

Protocol de detecció precoç de la dislèxia. Aquest protocol pretén detectar l'alumnat amb
dislèxia i oferir eines al professorat per tractar el tema a les aules. Aquesta iniciativa s'emmarca
en la lluita contra el fracàs escolar, el qual té com a un dels objectius la detecció precoç de les
necessitats i mancances educatives.

Àmbit 3. Fer de cada centre un centre de qualitat
Valoració:

Cada centre ha de ser un bon centre. Això requereix una dotació suficient de professorat i
autonomia real poder prendre decisions i administrar recursos.

a i sectors productius
Dept.

Descripció de l’actuació

ENS

Posada en marxa de mesures organitzatives i d’eficiència per tal de garantir un inici de curs
sense problemes, amb la mateixa plantilla de professors, 29.000 nous alumnes, amb 1.025
grups més i un pressupost un 7% inferior.
Increment de l’horari lectiu del professorat en una hora més, sense afectar el nombre total
d’hores de dedicació: de 18 a 19 hores a secundària i de 23 a 24 hores a primària.
Substitució de l’aplicació generalitzada de la 6a hora per un pla de suport individualitzat de
lluita contra el fracàs escolar, tot i així 403 escoles mantindran l’ampliació horària el pròxim
curs perquè així ho han sol·licitat.
Reforma de la Setmana Blanca i acord per a l’inici del curs escolar 2011-12 el 12 de setembre.

ENS
ENS

ENS
ENS

Reformulació de la prova d’avaluació de 6è de primària. A partir d’ara s’informarà dels resultats
als pares, a les escoles i es donarà un programa de deures a fer als alumnes que ho necessitin,
en funció dels resultats de la prova.

ENS

Reducció de la temporalitat de la plantilla del professorat amb la convocatòria de 1.245 places
per a cossos docents.
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ENS

Acord per cobrir baixes de personal a centres i serveis educatius fins el 50%.

ENS

Acord d’estabilitat per a 2.515 interins, signat amb tots els sindicats.

ENS

Fer front als pagaments endarrerits de beques menjador i ajuts al transport.

ENS

Treballs conjunts amb el departament d’Interior per eliminar les drogues dels centres escolars.

ENS

Canvi normatiu perquè el professorat sigui reconegut com a autoritat pública. S'ha anunciat el
canvi normatiu de la LEC per tal d'incloure els professors, ja que la llei només tenia en compte
els directors de centres escolars. D'aquesta forma, és dona a tot el personal educatiu el
reconeixement d'autoritat pública.
Priorització de l'aprenentatge de les competències bàsiques. S'ha concretat un pla d'impuls de
les competències bàsiques tant a primària com a l'ESO.
Actualització metodologia i lingüística del professorat especialista de primària i secundària. Per
tal millorar el coneixement de llengües per part de l'alumnat, formar alumnes trilingües s'està
treballant en l'actualització metodològica i lingüística del professorat.
Formació lingüística per al professorat no especialista.

ENS
ENS

ENS
ENS
ENS
ENS
ENS

Impuls al coneixement i domini de l’anglès amb diferents mesures que suposarà que un total
de 65.599 alumnes més que el curs anterior puguin aprendre aquesta tercera llengua.
Creació de 3 escoles Oficials d’Idiomes, que suposen 660 places més que l’any passat.
Increment de l’oferta de les EOI semipresencials en 270 places i 1.678 alumnes que s’han
matriculat en anglès a distància de l’Institut Obert de Catalunya.
Ampliació de places per estudiar anglès a distància

Àmbit 4. Formació professional i educació al llarg de la vida
Valoració:

Aquesta legislatura ha de ser la de la culminació del procés d’integració de tota la formació
professional, per tal de garantir al llarg de la vida una adequació de les competències a les
necessitats de l’empresa i les persones. A l’any 2011 s’ha començat per establir un
comandament únic a la Formació Professional.

a i sectors productius
Dept.

Descripció de l’actuació

ENS

Nou model de Formació Professional. L'aprovació d'aquest decret respon a l'objectiu de
dissenyar un model d'orientació, capacitació i formació professional que s'adequa a les
necessitats de les empreses i les persones davant de la desconnexió existent entre el sistema
actual i les exigències reals del mercat.

ENS

Comandament únic a Formació Professional. La formació professional tindrà un únic
comandament i podrà fer així un treball interdepartamental, entre els departaments
d’Ensenyament i el d'Empresa i Ocupació.

ENS

Aprovació de mesures per donar impuls a la formació en valors emprenedors. El Govern ha
aprovat un conjunt de mesures en totes les etapes educatives per tal de fomentar l'esperit
emprenedor entre l'alumnat.
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ENS

Implantació de la llengua anglesa en tots les especialitats formatives de la FP. Això suposarà
que 85.566 alumnes faran anglès, fet que significa 62.982 alumnes més que el curs anterior.

ENS

Ampliació de l'oferta en formació professional i en estudis postobligatoris. S'ha ampliat l'oferta
de FP en 12.650 places, fet que suposa una ampliació del percentatge d'alumnes que segueixen
estudiant a partir del 16 anys. També s'han creat noves titulacions adaptades a les noves
necessitats. L'objectiu és ampliar l'oferta formativa a l'alumnat un cop acabada l'etapa
obligatòria.

ENS

Extensió del Programa Qualifica't. S'ha estès a persones, empreses i entitats interessades en
rebre formació inicial, en acreditar formació reglada o competències adquirides per
l'experiència professional.

ENS

Aprovada la creació de 6 nous centres de formació d’adults.

ENS

Ampliació d’un 5% de l’oferta d’estudis postobligatoris per a la població de 16 a 18 anys.

Àmbit 5. Administració educativa
Valoració:

La situació de dificultats pressupostària ha propiciat l’aplicació de mesures que milloressin
l’eficiència de la manera efectiva, de manera contrastada.

a i sectors productius
Dept.

Descripció de l’actuació

ENS

Programa de digitalització de les aules, EDUCAT 2.0. Aquest programa respon a un canvi
d'orientació de la digitalització de l'aula i s'està desplegant a 1.710 escoles i 574 instituts
públics. S'han lliurat 3.056 pissarres digitals, 1.482 corresponen als centres d'educació primària,
els quals també han rebut 16.267 ordinadors.

ENS

Dotar de recursos suficients els serveis centrals, els serveis territorials i els centres docents de
PAS

ENS

Creació d’una comissió d’estudi del finançament municipal en educació per al curs 2012 – 2013.
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Àmbit 6. Universitat
Valoració:

El Govern ha emprès el objectius previstos i els ha concretat públicament en el document
“Bases d’un nou model universitari català“, que esdevé el full de ruta vers l’excel·lència en
aquesta matèria . Concretament, s’ha constituït la comissió per a la millora de la governança
universitària s’ha treballat per reestructurar l’oferta d’estudis universitaris. En paral·lel, s’ha
definit una nova política de preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques i la
UOC socialment més justa, més equitativa i que fomenta la millora del rendiment acadèmic
de l’estudiant, mitjançant la instauració de les beques “Equitat i d’Excel·lència Acadèmica.
També s’han començat a introduir mesures per millorar la qualitat i l’eficiència a mig termini
com el programa per consorciar els serveis TIC de les universitats i els centres de recerca.

a i sectors
Dept.

Descripció de l’actuació

ECO

Revisió de l’oferta acadèmica actual dels estudis de grau i de màster universitari, especialment,
de la d’aquests darrers, per desprogramar aquells que tinguin una baixa demanda, i aquells
que no compleixin amb els estàndards de qualitat establerts en el marc del Consell
Interuniversitari de Catalunya (reducció d’un 10% dels màsters el curs 2011-2012). Igualment,
es proposa crear una oferta limitada de màsters per competir internacionalment.

ECO

Correcció progressiva del desequilibri existent quant a l’assumpció de costos dels estudis
universitaris (els estudiants en paguen només l’11,4%) amb una política de taxes que
s’incrementa per sobre la taxa d’inflació i en funció de l’aprofitament dels cursos.

ECO

Creació d’un sistema de beques (“Equitat”) que accentuï l’equitat en el sistema, tot garantint
que cap estudiant amb talent i amb esforç en quedi exclòs, alhora que acabi pagant més qui de
més recursos disposi. Igualment, s’han arbitrat mesures per responsabilitzar l’alumnat (taxes
més elevades més enllà d’una primera repetició) i per fomentar el rendiment acadèmic
(“beques Excel·lència”).

ECO

S’ha desencallat amb el Govern de l’Estat l’establiment del cost de gestió de les beques
universitàries. El Ministeri d’Educació ha adquirit el compromís d’una despesa de 1.410.877 per
a l’any 2012. Aquesta aprovació permet fer el traspàs efectiu de la competència normativa de
beques a la propera Comissió Bilateral Generalitat-Estat.

ECO

Programa per consorciar els serveis TIC de les universitats i els centres de recerca, que
permetrà estalviar 50 milions d’euros en tres anys. Es tracta d’un programa que neix amb la
pretensió de sumar-se a l’exitós Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i el Centre
de Supercomputació de Catalunya (CESCA).

ECO

Impuls, mitjançant la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), a la creació de la
Comissió de Governança, amb una àmplia representació de les universitats, estudiants, agents
socials. Per tal d’incrementar l’eficiència dels recursos públics destinats a la universitat, cal
reformar el sistema de governança per afavorir la flexibilització, la cooperació i el finançament.

ECO

Finalització del procés de preinscripció i assignació de més de 44.000 estudiants, seguint uns
nous tràmits que han superat les cues.
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ECO

Convocatòria de 400.000 euros d’ajuts a la mobilitat d’estudiants.

ECO

Presentació a Barcelona de l’Eurocampus, el Campus universitari més gran d’Europa.

27

PLA DE GOVERN 2011-2014
Eix 3

Salut

La Salut és un dels pilars del nostre model d’Estat del Benestar i és un factor clau en la cohesió social del
nostre país, per aquest motiu, és obligació de tots preservar-la i fer-ne un bon ús dels seus serveis. En
aquest sentit, el Govern aposta per una nova relació entre l’administració sanitària i els seus usuaris on
es reforcin els valors de la coresponsabilitat, la prevenció de la salut i la promoció dels hàbits de vida
saludables com a garants d’una millor qualitat de vida dels ciutadans.
El model sanitari català s’ha consolidat al llarg dels anys com un model d’èxit en l’excel·lència de resultats
clínics i la qualitat assistencial. Aquest model ha de continuar en el futur, però per a garantir-ho
plenament cal que el fem sostenible. Val a dir que els problemes de finançament sanitaris no es deriven
únicament de la situació de dificultats pressupostàries sinó que provenen de la mateixa estructura d’un
model en el qual la demanda és creixent i els processos són cada vegada més costosos.
Amb crisi o sense, la reforma del model sanitari s’hagués hagut de produir. El cert és però que el sistema
sanitari ha patit en el darrers anys nombrosos problemes de finançament, que el van abocar l’any 2010 a
generar un dèficit de 850 MEUR. La necessitat d’afrontar la reducció del dèficit ha obligat al Govern de la
Generalitat a aplicar un Pla de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari.
Aquestes mesures han suposat, per primera vegada en la història de la Generalitat des de les
transferències sanitàries, una reducció del pressupost destinat al Departament de Salut. Per tal de
minimitzar l’impacte d’aquestes mesures, el Govern va aprovar un Acord pel qual es garantien
l’assistència primària, hospitalària i urgent de tota la ciutadania, fixant així unes línies vermelles que no
se superaran.
La reducció del pressupost s’ha traduït principalment en mesures d’ajust administratiu del propi
departament, del CatSalut, i les empreses i organismes públics adscrits. També s’han reduït les partides
destinades a la despesa farmacèutica i a les noves inversions, i en menor mesura s’ha vist afectada
l’activitat assistencial.
Sense l’aplicació d’aquestes mesures el Govern no hauria pogut fer front als requeriments pressupostaris
imposats des del Govern de l’Estat i des de la Unió Europea. Tot i així, el Govern ha garantit la
salvaguarda dels principis d’universalitat, equitat i gratuïtat que caracteritzen el nostre model sanitari,
així com la qualitat assistencial per a tots els pacients.
La sostenibilitat del sistema sanitari requereix, més enllà d’aquestes mesures concretes i limitades
temporalment, una reorganització del model de salut català per tal de fer-lo més eficient i productiu,
sense afectar la qualitat i l’excel·lència en els resultats assistencials.
Així, el Departament de Salut ha fixat el nou full de ruta que ha de conduir a la reorganització del sistema
sanitari a través del Pla de Salut que defineix una nova manera d’oferir l’atenció sanitària, a través d’una
reordenació dels serveis de l’atenció urgent i emergent a l’Atenció Primària, un nou programa d’atenció a
la cronicitat o un nou codi d’atenció als malalts politraumàtics.
En definitiva es tracta d’adaptar l’organització sanitària a les necessitats del pacient, i no al revés. Cal
tornar a situar el pacient al centre del sistema, i no només oferir una atenció de qualitat sinó facilitar-li
l’accés a través de l’ús de les noves tecnologies amb eines com la recepta electrònica o la carpeta
persona del salut.
El nivell d’excel·lència que ha assolit la nostra sanitat no hauria estat possible sense la dedicació, rigor i
vocació dels nostres professionals. Per aquest motiu, el Govern creu que calen mesures de gestió per
recuperar el prestigi social i el respecte al criteri clínic dels professionals assistencials. En aquest sentit,
per exemple, el Govern ha decidit modificar els criteris que fins ara regien les llistes d’espera en base a
aspectes administratius, i substituir-los per criteris estrictament clínics basats en el coneixement. També
s’aposta per una major implicació dels professionals en la governança dels centres a través de fórmules
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mixtes de gestió público-privada.
La Salut és un bé que cal cuidar entre tots, i sobretot, protegir-lo de les amenaces externes, i per aquest
motiu, cal aplicar mesures de racionalització dels serveis sanitaris que, sense creuar les línies vermelles
de la qualitat assistencial, permetin enfortir el nostre sistema de salut i preservar-lo, independentment
dels cicles econòmics. Aquesta protecció i reforç del sistema de salut és urgent i cabdal si volem seguir
gaudint d’un model consolidat d’èxit i reconegut internacionalment.
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Eix 3

Salut

Àmbit 1. Sostenibilitat i progrés del sistema sanitari català
Economia i sectors productius
Valoració:

Un dels eixos clau de la legislatura 2011-2014 és la reformulació del model assistencial de
Catalunya que, mantenint els valors fonamentals i diferencials del model sanitari català,
permeti fer front als nous reptes assistencials, econòmics, socials i tecnològics. En aquest
sentit, s'han pres accions urgents amb l'objectiu final de preservar la viabilitat del model
sanitari català.

Dept.

Descripció de l’actuació

SLT

Elaboració del Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari per tal de
reordenar el sistema sanitari públic sense afectar el servei a les persones ni la seva qualitat. El
pla garanteix totes les prestacions i estableix les mesures d’ajustament de la despesa sanitària,
equivalent a una reducció del 10%. Aquestes mesures seran de dos tipus : conjunturals
(adequar les despeses als recursos disponibles) i estructurals (disminució de l'estructura
administrativa).
Aprovació de l’Acord de Govern que estableix les garanties de qualitat del sistema sanitari per
tal que la qualitat assistencial no quedi alterada amb les mesures que s'estan duent a terme per
poder mantenir el nostre sistema sanitari. Els indicadors de l'ICS i el CatSalut mostren que els
serveis no s'ha vist afectats malgrat els estalvis aconseguits.
Constitució del Consell Assessor per a la sostenibilitat i el progrés del sistema sanitari que
elabora informes a demanada que lliura al President però que no són vinculants.
Acord inicial sobre la transferència de patrimoni de la Seguretat Social (150 immobles) a la
Comissió Bilateral Estat-Generalitat de juliol del 2011.

SLT

SLT
SLT

Àmbit 2. Millora de l’eficiència i l’agilitat de l’Administració Sanitària
Economia i sectors productius
Valoració:

Al llarg d’aquest any, s’han realitzat un gran nombre d’actuacions destinades a la
simplificació del Sector Públic Sanitari amb l’objectiu d’aprimar els òrgans de direcció,
simplificar estructures i unificar la representativitat del departament en el territori. També
cal destacar l’inici de la simplificació dels tràmits administratius.

Dept.

Descripció de l’actuació

SLT

Aprovació del decret de reestructuració del Departament. Disminució del 28% de llocs
estructurals i unificació de la representativitat del departament en el territori (directors
territorials) en el gerent de la regió sanitària del CatSalut.

SLT

Elaboració del Programa de simplificació de l'estructura organitzativa de l'Administració de
Salut. Disminució de les despeses d'administració, protocol, comunicació o publicitat i aposta
per l'administració electrònica.
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SLT

Simplificació del Sector Públic de salut: reducció del nombre d’entitats, reducció de l’estructura
directiva de les empreses públiques i consorcis, i supressió de la personalitat jurídica dels GTS.

SLT

Incorporació a la Llei d’agilitat i reestructuració administrativa (Llei Òmnibus) de mesures que
simplifiquen els processos de relació de l'Administració sanitària amb tercers (per exemple:
priorització del trasllat de les oficines de farmàcia quan no canviïn d'àrea bàsica de salut o
aplicació de la directiva de serveis en l'àmbit dels laboratoris de salut pública).

Àmbit 3. Model assistencial adaptat a les noves necessitats sanitàries de la
població
Economia i sectors productius
Valoració:

Aquest és un dels àmbits cabdals d’actuació del Departament de Salut i s’adreça a la reforma
del model assistencial actual que ha de permetre que aquest esdevingui sostenible i més
resolutiu. En aquest sentit, el Pla de Salut ha d’esdevenir el full de ruta que cobrir les noves
necessitats sanitàries de la ciutadania.

Dept.

Descripció de l’actuació

SLT

Elaboració del Pla de Salut 2011-2015 que transformarà el sistema sanitari públic per millorar la
qualitat dels serveis que s'ofereixen als ciutadans i fer-ho més sostenible. Elaborat
conjuntament amb el sector i proposta presentada públicament el mes de novembre.

SLT

Definició dels eixos prioritaris de la reordenació de la cartera de serveis.

SLT

Definició d’un nou model d’atenció urgent i emergent a l’Atenció Primària (triatge, accessibilitat
per nivells d’urgència, etc.)

SLT

Definició d’un nou model de gestió dels processos de transplantament i de cirurgia oncològica.

SLT

Implantació d’un nou model de gestió de les Llistes d'Espera que reforci el criteri clínic i
territorial de priorització en l'atenció. Es passa de la gestió administrativa (operar als pacients
per ordre d'arribada) a una gestió clínica (els pacients s'operen per ordre de prioritat clínica i de
l'impacte de la malaltia en la qualitat de vida del pacient o el risc de complicacions durant
l'espera...).

SLT

Reconsideració dels projectes hospitalaris.

SLT

Elaboració del Pla de prevenció i atenció a la cronicitat. Es pretén millorar l'atenció i la qualitat
de la vida de les persones que pateixen malalties cròniques i del seu entorn familiar (diabetis,
hipertensió, artrosi, insuficiències cardíaques i respiratòries...).

SLT

Posada en marxa del nou Codi Politrauma, un nou model d'atenció urgent al pacient
politraumàtic dels accidents de trànsit que té com a objectiu reduir el temps per iniciar la
intervenció.

SLT

Reforçament de la capacitat de resolució de l’atenció primària, amb l’assumpció de l’atenció a
les especialitats (oftalmologia, dermatologia, salut mental, otorinolaringologia i aparell
locomotor).

SLT

Posada en marxa del nou model d’urgències i emergències a les regions sanitàries.

SLT

Reestructuració dels punts d’atenció continuada.
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Àmbit 4. Millora de la gestió, els resultats i l’excel·lència de la sanitat pública
Economia i sectors productius
Valoració:

Aplicació de les noves tecnologies i major ús de la informació compartida per permetre una
gestió més eficient dels recursos i un millor servei als pacients.

Dept.

Descripció de l’actuació

SLT

Implementació total i optimització la Història Clínica Compartida (HCC). El 95% dels CAP's i el
93% dels hospitals del SISCAT estan connectats. El projecte Serveis Oberts Intel·ligents per a
Pacients Europeus (epSOS) en el qual participa Catalunya, permetrà compartir l'HC i la recepta
electrònica dels pacients de tota Europa.

SLT

Implementació total i optimització de la Recepta Electrònica (RE). Aquesta actuació ja
consolidada, ha suposat un estalvi de més de 3 M€ en paper A més incrementa la seguretat i la
qualitat en la gestió dels medicaments pel que fa a la prescripció i a la dispensació.

SLT

Impuls al projecte de Carpeta Personal de Salut, que actualment s’està aplicat en més de
50.000 usuaris.

SLT

Manteniment de l’ús de les noves tecnologies als hospitals catalans, que actualment és del
92%, una xifra superior a la mitjana europea.

Àmbit 5. Model de salut pública que reforci la protecció de la salut, la prevenció
de la malaltia i la seguretat alimentària
Economia i sectors productius
Valoració:

Des del punt de vista de la medicina preventiva i la salut pública les actuacions han estat
orientades a la promoció, prevenció, protecció, vigilància i seguretat alimentària.

Dept.

Descripció de l’actuació

SLT

Creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya que ofereix una cartera se serveis integrats
de protecció i promoció de la salut, prevenció de les malalties, vigilància de la salut, seguretat
alimentària i salut laboral.

SLT

Desplegament de mesures sanitàries davant el tabaquisme El desplegament de la Llei
contribuirà a evitar entre 700 i 800 morts per tabaquisme passiu que es produeixen cada any a
Catalunya.
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Àmbit 6. El paper del professional sanitari en la governança i la gestió del
sistema
Economia i sectors productius
Valoració:

Un dels objectius principals des de l’inici de la legislatura ha estat la integració del personal
sanitari en la presa de decisions del departament, fet més important que mai, tenint en
compte les decisions que cal prendre en l'àmbit sanitari.

Dept.

Descripció de l’actuació

SLT

Major participació de les Juntes Clíniques i dels professionals en les decisions estratègiques dels
centres, respectant el marc d’autonomia.

SLT

Definició del projecte pilot de Gestió autònoma de determinats centres de l’Institut Català de la
Salut.

SLT

Diàleg permanent amb el sector sanitari concertat per arribar a acords per evitar
acomiadaments massius.

SLT

Promoure experiències de gestió basades en l’autonomia professional.

Àmbit 7. Implicació de la coresponsabilització del ciutadà en la seva salut
Economia i sectors productius
Valoració:

Des de l'àmbit de la salut, cal que el Govern realitzi polítiques preventives, però cal també
exigir al ciutadà comportaments responsables. En aquest sentit, s'estan duent a terme
campanyes informatives que, a la vegada, difonen el missatge que la ciutadania és també
part implicada en la salut.

Dept.

Descripció de l’actuació

SLT

Potenciació de l’atenció telefònica a través de Sanitat Respon.

SLT

Impuls de mesures de coresponsabilitat dels ciutadans amb el sistema, com la informació del
cost de la medicació a través de la recepta electrònica.

SLT

Posada en funcionament del Canal Salut i de canals temàtics (càncer, trasplantaments...).

SLT

Campanyes informatives en relació al bon ús dels recursos assistencials (ràdio).

SLT

Creació del Consell Català de Pacients per implicar les associacions de malalts en els processos
de discussió i elaboració de polítiques sanitàries.
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Àmbit 8. Reconeixement de la complementarietat del sistema de sanitat privada
Economia i sectors productius
Valoració:

El sector de la salut és prioritari per a la reactivació econòmica del país. Cal que des dels
poders públics es faciliti la complementarietat i la col·laboració entre els sistema de sanitat
públic i privat.

Dept.

Descripció de l’actuació

SLT

Suspensió de la tramitació de la normativa que no permetia comptabilitzar jubilació amb
l'exercici de l'activitat privada.

SLT

Inici de proves pilot per estendre la Història Clínica de Catalunya a la sanitat privada L'objectiu
és posar en valor que els centres privats també puguin accedir prèvia autorització el pacient.

SLT

Contribució de l'ICAM en el seguiment qualitatiu de l'absentisme a Catalunya.

Economia i sectors productius
Àmbit 9. Recerca i innovació
Economia i sectors productius
Valoració:

La recerca sanitària ha d’esdevenir un eix vertebrador de la Política de Recerca a Catalunya.
S’ha de canviar l’enfoc i parlar més de resultats de la recerca que de nombre de centres, i
potenciar que aquests resultats acabin repercutint en la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans.

Dept.

Descripció de l’actuació

SLT

Integració del Biocat a la política de recerca de la Generalitat.

SLT

Promoció de la col·laboració público-privada i el mecenatge en l’àmbit de la salut.

SLT

Afavorir la presència catalana en la trobada biotecnològica més important del món: BIO
Washington 2011 amb la participació de 42 empreses catalanes i 17 institucions. L'objectiu és
fer recerca en medicina personalitzada per aplicar tractaments específics i per tant més
eficaços en funció dels trets genètics de cada individu.

SLT

Creació del Consell Assessor de Recerca per a la reordenació i potenciació de la recerca
biomèdica. Orientar el procés de reordenació conjuntament amb la Secretaria General
d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia.

SLT

Constitució de la Taula amb la indústria farmacèutica que permeti comptabilitzar i racionalitzar
la prestació farmacèutica, la recerca i l’economia productiva.
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Àmbit 10. Marca Q de Qualitat de Salut de Catalunya, pública i privada, com a
referent d’excel·lència
Economia i sectors productius
Valoració:

Tot i que encara queden actuacions importants a realitzar dins aquest àmbit, enguany ja
s’han definit les línies estratègiques per treballar en la seguretat del pacient a nivell
d’assistència primària, hospitalària, sociosanitària i de salut mental.

Dept.

Descripció de l’actuació

SLT

Potenciació d'un model de regulació, ordenació, autorització i acreditació de centres i serveis
assistencials que actuï com a garant de la qualitat i la seguretat.

SLT

Definició i implementació del Pla Estratègic de seguretat de pacients a Catalunya per impulsar
la cultura i difondre el coneixement de la Seguretat dels Pacients. Impuls a la formació de la
seguretat dels pacients, difusió de Guies de Pràctica Clínica i disseny del nou canal temàtic de
Seguretat dels Pacients dirigit a la ciutadania i als professionals.

SLT

Afavorir la candidatura de Barcelona com a seu europea de l’Organització Mundial de la Salut.
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Eix 4

Polítiques socials i família

Economia i sectors productius
Catalunya vol ser un país avançat en l’àmbit de la cohesió social i de la igualtat d’oportunitats. Hem de
ser capaços de construir un país on les desigualtats siguin les mínimes i que quan es detectin, tant des de
les diferents administracions com de la pròpia societat, es disposin dels instruments necessaris per
minimitzar-les i reduir-les.
En aquest apartat són essencials les polítiques de família, les d’atenció a la gent gran, les de lluita contra
l’exclusió social i la pobresa, la prestació de serveis socials de qualitat a les persones amb dependència, la
major integració de les persones amb discapacitats, o les polítiques de suport als infants i joves en
situació vulnerables.
Igualment cal treballar en el desplegament del Pacte Nacional per a la Immigració amb l’objectiu de
garantir una bona convivència entre tots els que vivim a Catalunya.
Combatre els efectes de la crisi en el benestar de les persones i lluitar contra l’augment de la pobresa són
objectius prioritaris del Govern en matèria de polítiques socials. Per tal de fer front a aquesta situació, el
primer que ha fet el Govern en matèria de subsidis socials ha estat un esforç de racionalització de la
despesa, de priorització dels ajuts als col·lectius més vulnerables, d’actualització dels pagaments dels
ajuts atorgats, de supressió de la universalitat en alguns subsidis i de redistribució d’aquests a aquelles
persones amb una situació més precària i en risc de pobresa. Així, per exemple, en el cas dels ajuts per
infants a càrrec s’ha garantit el pagament de tots els endarreriments, però s’ha substituït el criteri
d’universalitat pel criteri de major vulnerabilitat, destinant els ajuts a aquelles famílies amb rendes més
baixes. I en aquesta mateixa línia s’ha posat en funcionament un Fons de Garantia per impagament de
pensions compensatòries i alimentàries.
El Govern mai no pot permetre l’existència de situacions de frau amb els ajuts socials, però, més
especialment en les circumstàncies actuals, ja que aquests diners que s’apropien aquells que no els hi
correspondrien, són vitals per a moltes persones que realment ho necessiten. Per aquest motiu, el
Govern ha revisat i modificat el procediment de pagament de la renda mínima d’inserció per tal de
garantir que aquelles persones que realment compleixen els requisits per rebre-la, la percebin
puntualment. El Govern no pot tolerar el frau ni una gestió ineficient amb els recursos destinats a les
persones en situació de risc d’exclusió social i al llindar de la pobresa.
Aquest mateix rigor, també s’ha aplicat a la resta de polítiques socials per tal de poder donar la màxima
cobertura als ciutadans amb rendes més baixes i, alhora, garantir la sostenibilitat del nostre model
d’Estat del Benestar. Un model que el Govern vol que pivoti sobre les persones i les seves necessitats, a
través d’una gestió propera, que tingui no només en compte l’individu sinó també la seva realitat i
entorn familiar i social. És el cas de les persones grans, discapacitats i depenents que requereixen una
atenció especial i en molts casos, dispositius sociosanitaris i residencials. En aquesta línia, el Govern
prioritza la resposta a les necessitats dels ciutadans oferint quasi 4.500 places residencials a l’abast de les
famílies a través de la col·laboració público-privada i 365 places per a persones amb discapacitat física i
intel·lectual.
El nivell de cohesió social indica el grau de fortalesa d’una societat, i en el cas de Catalunya, l’ampli
esperit d’associacionisme, voluntariat i solidaritat demostrat per la nostra societat, fins i tot en les
situacions més difícils, és un signe de maduresa i responsabilitat que justifiquen, encara més, la
necessitat de seguir apostant per les polítiques socials i de família, que garanteixin amb rigor i eficàcia la
igualtat d’oportunitats i la justícia social.
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Eix 4

Polítiques socials i família

Àmbit 1. Promoció de la família i de la natalitat i sectors productius
Economia i sectors productius
Valoració:

El Govern ha prioritzat el suport a les famílies més vulnerables, la qual cosa ha comportat que
s'hagi eliminat l'ajut universal per infant a càrrec i que en canvi s'hagin mantingut les
prestacions en el cas de part, adopció o acolliment múltiple per a les famílies amb ingressos
fins a 12.000 euros. En data 1 de maig també es va posar en funcionament el Fons de
garantia per impagament de pensions compensatòries i alimentàries que l'anterior Govern
anava posposant.

Dept.

Descripció de l’actuació

BSF

Reformulació dels ajuts universals per infant a càrrec de 0 a 3 anys. Substitució del criteri
d’universalitat pel de major vulnerabilitat.

BSF

Manteniment de les prestacions universals per infants a càrrec de 0 a 3 anys, en els casos de
part múltiple, adopció múltiple o acolliment múltiple.

BSF

Efectuar el pagament pendent dels ajuts per fill a càrrec de 0 a 3 anys, del 2010 i anys anteriors,
que l’anterior Govern va deixar pendent de pagament.

BSF

Convocatòria de subvencions per a la promoció d’ajuts de respir en benefici de nou
associacions de les quals es beneficien directament unes 1.165 famílies.

BSF

Promoció de la xarxa d’avantatges adreçats a famílies nombroses i a famílies monoparentals.

BSF

Manteniment del Programa “Vacances en família” per tal de facilitar que les famílies amb
menys possibilitats puguin gaudir d’espais de lleure. Enguany hi ha hagut una participació de
16.500 persones, unes 4.300 famílies.

BSF

Posada en marxa del Fons de garantia per impagament de pensions compensatòries i
alimentàries que l’anterior Govern havia anat posposant. A finals de setembre d’enguany ja
s’han tramitat més de 125 expedients.

Àmbit 2. Promoció de l’autonomia personal
Economia i sectors productius
Valoració:

Dept.

El Govern s'ha fixat com a objectiu resoldre els endarreriments en les valoracions de la Llei de
Dependència heretats del Govern anterior. Hores d'ara s'han resolt el 99% de les valoracions
pendents i s'ha millorat l'organització interna per poder donar sortida a la feina actual sense
retards. Respecte els Programes Individuals d'Atenció (PIA), igual que en el cas dels
expedients de valoracions, se segueix avançant amb el tancament d'expedients pendents
d’anys anteriors i en la resolució dels actuals.
Descripció de l’actuació
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BSF

Agilitat en la resolució d’expedients. De 90.000 beneficiaris el 2010 s’han beneficiat 137.000
persones el 2011.

BSF

Acreditació d’un centenar de centres per facilitar l’accés a 4.500 places de residència per a gent
gran.

BSF

Posada en marxa de la prestació econòmica vinculada al pagament d’una plaça privada en
centres per a gent gran.

BSF

Ampliació de la prestació econòmica vinculada a centres residencials privats per a cobrir les
necessitats.

BSF

El Departament de Benestar Social i Família i l’Obra Social de CatalunyaCaixa signen un conveni
per ampliar els serveis de la plataforma de suport a persones cuidadores.

BSF

Ajuts per a l’accés als serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de
malaltia mental.

BSF

Sincronització de dades de dependència entre l’IMSERSO i l’ICASS.

Àmbit 3. Persones amb discapacitat sectors productius
Economia i sectors productius
Valoració:

La principal finalitat del Govern en aquesta matèria és aconseguir una societat inclusiva i
accessible, que garanteixi la màxima autonomia, la no discriminació i la igualtat
d'oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que presenten discapacitats. En
aquest sentit, s'està treballant en la redacció d'una nova Llei d'accessibilitat que també
persegueix com a objectius, donar resposta a la demanda social dels col·lectius de les
persones amb discapacitats, l'actualització i simplificació del marc normatiu actual en
aquesta matèria i la seva adequació a les directrius europees, internacionals i estatals.

Dept.

Descripció de l’actuació

BSF

Convocatòria dels ajuts socials per a persones amb discapacitat.

EMO

Reforç de la inserció laboral de les persones amb discapacitat per la via de la potenciació de
centres especials de treball.

BSF

Posada en funcionament de la Residència i Centre de Dia per a Discapacitats psíquics
l'Hospitalet-Bellvitge.

BSF

Promoció d’una nova Llei d’Accessibilitat i Supressió de Barreres per tal de garantir la màxima
autonomia de les persones amb discapacitat.

Àmbit 4. Inclusió social i lluita contra la pobresa i sectors productius
Economia i sectors productius
Valoració:

La situació de crisi obliga el Govern a liderar polítiques que prioritzin la resposta a les
persones amb més vulnerabilitat. Amb aquesta finalitat el passat mes d'agost es va iniciar la
reformulació de la RMI amb l'objectiu de detectar els cassos de frau i de modificar la
normativa per tal d'actualitzar les condicions d'accés i retornar a l'esperit original de l'ajut. El
Govern s'ha fixat com a prioritat la lluita contra la pobresa. Per treballar en aquesta direcció,
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des de la iniciativa del Departament i conjuntament amb les entitats es va crear a mitjans
d'abril el Grup de Treball contra la pobresa i per a la inclusió social. Fruit d'aquest treball
conjunt, aquest desembre s'ha consensuat un document amb 13 mesures per abordar els
problemes de la pobresa i l'exclusió social.
Dept.

Descripció de l’actuació

BSF

Creació del Grup de treball contra la pobresa i per la inclusió social, format per entitats socials i
municipalistes, amb la finalitat d'elaborar propostes en aquest sentit. Fruit d'aquest treball
conjunt, aquest mes de desembre, s'ha elaborat un document que s'estructura en els apartats:
ocupació, habitatge, recursos per a les persones i estratègies territorials que proposa 13
mesures a adoptar.

BSF

Reformulació del plans locals per a la inclusió arreu de Catalunya per tal d'establir accions
concretes que tinguin en compte l'actual situació de crisi.

BSF

Reforç del programa Òmnia per combatre l’exclusió social que podria provocar “l’escletxa
digital”. Durant el 2011 s’han fet 4.013 activitats formatives i inserció sociolaboral a 32.502
usuaris.

EMO

Destinació de més de 10 MEUR per a contractacions amb els Centres Especials de Treball,
dedicats a la reinserció laboral i social de col·lectius amb risc de marginalitat.

BSF

Reordenació del Pressupost de la Generalitat per augmentar els recursos destinats a la lluita
contra l’exclusió social.

BSF

Augment de 100 a 150 MEUR la dotació pressupostària per a fer front a la Renda Mínima
d’Inserció.

BSF

Fer pressió davant el Govern de l’Estat per aconseguir el manteniment dels programes
comunitaris de repartiment d’aliments sobrants a entitats socials.

BSF

Es reforça amb un 1 milió d’euros extraordinari el pressupost destinat a la lluita contra la
pobresa per al 2011.

BSF

Pla pilot per incloure formació en prevenció de relacions abusives als estudis de formació
professional d’Integració Social i d’Animació Sociocultural.

Economia i sectors productius
Àmbit 5. Gent gran
Economia i sectors productius
Valoració:

En aquest àmbit, el Govern està treballant per solventar els dèficits en alguns programes i per
tal d'adaptar les polítiques a la greu situació econòmica. Mitjançant acords amb alguns
ajuntaments, s'ha ampliat la xarxa d'oficines per apropar la informació i millorar l'atenció.
S'han posat en funcionament alguns projectes per la gent gran: el Projecte gent gran 3.0
(amb la col·laboració de la Fundació La Caixa) i un projecte amb la Fundació Vodafone per
apropar la gent gran a les noves tecnologies. Pel que fa a la llista d'espera per accedir a una
residència actualment és de 15.165 persones. Per tal de donar resposta a les necessitats de
residències, s'està treballant per posar en funcionament la prestació econòmica vinculada al
pagament d'una plaça privada de residència en els centres acreditats. En el moment actual ja
hi ha 127 centres acreditats a tot Catalunya.
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Dept.

Descripció de l’actuació

BSF

Ampliació de la xarxa d'oficines amb la finalitat de millorar l'atenció. Conveni amb 5
ajuntaments per obrir 5 punts d'atenció nous: Sant Feliu de Guíxols, Banyoles, Montblanc,
Guissona i Castell-Platja d'Aro.

BSF

Impuls al projecte Gent 3.0 amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, que ha beneficiat a
més de 6.000 persones. També s'ha signat un conveni amb la Fundació Vodafone per dur a
terme actuacions en aquesta línia.

BSF

Posada en funcionament del Casal per a Gent Gran l'Hospitalet-La Florida (centre remodelat)

BSF

Posada en funcionament de la Residència i Centre de Dia per a Gent Gran Barcelona – Bon
Pastor.

BSF

Manteniment del Programa de Persones cuidadores adreçat a persones que tenen cura d'altres
persones del seu entorn familiar amb l'objectiu de facilitar-los eines que els ajudin en la seva
tasca diària de cuidar (com per exemple: la formació, el servei d'ajuda a domicili mentre
assisteixen a les diferents accions del programa si ho requereixen, facilitar-los un respir
mitjançant les estades respir, colònies, espais de lleure, promoure la participació en els grups
de suport emocional i ajuda mútua, l'assessorament i la informació de recursos existents).

BSF

Reforç dels treballs del Consell de la Gent Gran.

BSF

Potenciació de la Gent Gran Activa.

BSF

Inauguració del Servei d’Atenció Integral per a la gent gran en l’àmbit rural (SAIAR) de l’Ampolla
(Baix Ebre).

BSF

S’incrementa en 57 noves places l’ocupació de les residències de gent gran Mare de Déu de la
Mercè, de Tarragona i Creu de Palau, de Girona.

Economia i sectors productius
Àmbit 6. Infància i adolescència
Economia i sectors productius
Valoració:

S’ha elaborat el Document de Bases per al Pacte Nacional per a la Infància i l’adolescència
que es va presentar el 29 de Novembre de 2010 i s’ha creat també un Programa per a
l’impuls i l’assoliment del Pacte Nacional per a la infància i l’adolescència. El calendari
inicialment programat per desenvolupar-lo és l’any 2012, amb l’objectiu d’apropar la
signatura del Pacte Nacional al 20 de Novembre de 2012, dia Universal dels drets de la
infància. Pel que fa als tràmits referents a les adopcions s’estan adequant els circuits i tràmits
a la nova realitat i necessitats en l’adopció, tant pel que fa a la formació i preparació dels
pares adoptius com al suport dels infants adoptats.

Dept.

Descripció de l’actuació

BSF

Desenvolupament del "Projecte 0-6" per prioritzar l’atenció i l’acolliment en família per davant
de l’acolliment institucional.

BSF

Aprovació del decret de regulació dels Punts de Trobada.
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BSF

Posada en funcionament de dues Cases d’Infants a Lloret de Mar i Santa Coloma de Farners; un
centre obert per a infants i adolescents en risc social a Barcelona; i, de la Casa d'Infants
Barcelona - Av. Madrid.

BSF

Revisió del model d’acolliment en Unitats Convivencials d’Acció Educativa, adreçat a infants i
joves amb necessitats “especials” que no poden ser acollits dins dels programes d’acolliment
existents.

BSF

Elaboració dels treballs preparatoris del “Pacte Nacional per a la Infància i l’adolescència” i el
Programa per tal d’impulsar-lo.

BSF

S’impulsa un protocol per a la prevenció i l’abordatge del maltractament prenatal al
Tarragonès.

BSF

Inauguració del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Joan Torras, de Barcelona.

Àmbit 7. Tercer sector i voluntariat
Economia i sectors productius
Valoració:

S'ha constituït el Consell Assessor de Polítiques Socials i familiars. S'ha organitzat,
conjuntament amb les entitats del Tercer Sector, el 2n Congrés del Voluntariat, que ha estat
tot un èxit. El Govern ha aprovat el Programa per a l'impuls i l'assoliment del Pla Nacional per
a la promoció dels Valors de Catalunya.

Dept.

Descripció de l’actuació

BSF

Creació del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars.

BSF

Creació del programa per l'impuls i l'assoliment del Pla Nacional per a la promoció dels Valors a
Catalunya per a una nova cultura cívica, amb l'objectiu de reflexionar sobre quins són els valors
essencials que contribueixen a la convivència, a l'enfortiment de la nació i a la pervivència d'una
societat que vol conservar la seva identitat.

BSF

Celebració de 127 cursos de formació de voluntariat, preferentment en aquells àmbits
relacionats amb la inclusió social.

BSF

Celebració a Barcelona del II Congrés Europeu del voluntariat.

BSF

Acord amb el Ministeri de Sanitat, Polítiques Socials i Igualtat sobre la distribució del 0’7% de
l’IRPF per a les ONG.

BSF

Convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i la solidaritat
internacional.

BSF

Convocatòria de subvencions a entitats que realitzin activitats cíviques, comunitàries i de
foment del voluntariat.

BSF

Execució del Pla Integral del Poble Gitano 2009-2013 que té l’objectiu de combatre, des d’una
perspectiva global, la situació de desigualtat que pateix la població gitana a Catalunya.
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Àmbit 8. Immigració

Economia i sectors productius

Economia i sectors productius
Valoració:

Destaquen positivament les noves competències en estrangeria per les quals la Generalitat
acredita l’arrelament de les persones immigrades. Això ens ha portat a establir un acord amb
les entitats municipalistes i a seguir treballant en el desplegament de la Llei d’Acollida i el
Servei de Primera Acollida. El Govern aposta decididament per la lluita contra el racisme i la
xenofòbia per la qual cosa, conjuntament amb els ajuntaments i les entitats està treballant
en el projecte "Dades que trenquen tòpics" i dóna suport a la iniciativa "Desmuntant rumors"
de l'ajuntament de Tàrrega per apropar-lo a la resta de municipis. S'han aprovat Plans Pilot
d'actuació per fomentar la convivència a Salt, Terrassa, Badalona, l'Hospitalet i el Vendrell. En
total s'hi destinen més de 2,5 MEUR.

Dept.

Descripció de l’actuació

BSF

Desplegament de noves competències de l'Estatut d’Autonomia de Catalunya: Nacionalitat acreditació de la integració i adequació de l'habitatge. S'ha constituït un grup de treball amb els
ens locals per tal de consensuar criteris i s'ha efectuat la formació per aplicar aquests criteris de
manera homogènia.

BSF

Aprovació de Plans Pilot d’actuació per fomentar la convivència social a Salt, Terrassa,
Badalona, l’Hospitalet i el Vendrell. En total s'hi destinen més de 2’5 MEUR.

BSF

Renovació del conveni amb el Ministeri de Treball i Immigració per a l’acollida, la integració i el
reforç educatiu dels immigrants

BSF

Convocatòria de subvencions per a municipis de menys de 20.000 habitants per a l’acollida i la
integració dels immigrants.

BSF

Constitució de la Comissió Interdepartamental d’Immigració, que és l'òrgan responsable de fer
el seguiment de les polítiques d'immigració en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

BSF

Desenvolupament de les mesures del Pacte Nacional per a la Immigració. En la comissió de
seguiment del Pacte, del 15 de desembre de 2011, es va acordar treballar per ratificar el
consens entre les forces polítiques i socials que va donar lloc a l'aprovació del Pacte.

BSF

Impuls als programes de retorn voluntari de les persones immigrants. Durant el 2011 s'ha
iniciat una nova línia d'actuació que cerca la integració de les persones retornades a l'economia
productiva dels seus països d'origen.

BSF

Presentació del web “Dades que trenquen tòpics” per tal de trencar els tòpics, a través de
dades i xifres, sobre la població estrangera. També s'ha donat suport -amb la finalitat de posarlo a l'abast dels ajuntaments de Catalunya- al projecte "Desmuntant rumors" elaborat per
l'Ajuntament de Tàrrega.

BSF

Convocatòria per valor de 1.072.000 € per a subvencions a entitats i associacions de ciutadans
d’origen estranger per tal d’afavorir la integració en una cultura comuna. Enguany s’han
presentat 342 entitats.

BSF

Suport econòmic als ens locals (contractes programa) per al desenvolupament de programes
d'acollida i d'integració de persones estrangeres immigrants. S'ha destinat un pressupost de 8,8
MEUR i es preveu la finalització de la convocatòria en els propers dies.
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Àmbit 9. Joventut

Economia i sectors productius

Economia i sectors productius
Valoració:

D'entre les actuacions previstes, cal destacar els treballs per poder aprovar el Pla Nacional de
Joventut. En l'àmbit del lleure remarcar la tasca que es fa de formació a monitors i directors
d’educació en el lleure, el treball per a la millora de les instal·lacions destinades a infants i
joves, en concret en aquests moments s'està tramitant un decret de campaments i s'està
treballant en un registre d'instal·lacions. També cal destacar el suport a l’associacionisme
juvenil en un sentit ampli i el suport als ens locals que es duu a terme des dl Govern.

Dept.

Descripció de l’actuació

BSF

Emancipació dels joves: suport al Departament de Territori i Sostenibilitat en la gestió de les 68
borses joves d’habitatge.

BSF

Celebració dels 25 anys del Carnet Jove.

BSF

Convocatòria de subvencions per a la promoció dels Camps de Treball per a Joves.

BSF

Ampliació del programa “L’estiu és teu” per adaptar-lo al nou calendari escolar. El nombre de
participants en el Programa aquest 2011 ha estat de 9.208.

BSF

Aprovació i desplegament del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 2010-2020 amb la
finalitat d'assegurar la coherència metodològica en l'actuació de les diverses institucions
públiques que duen a terme polítiques de joventut.

BSF

Desenvolupament normatiu del sector de les instal·lacions destinades a activitats amb infants i
joves. En concret s'està treballant en una normativa sobre campaments i en un registre
d'instal·lacions.

BSF

Suport metodològic als ajuntaments per a l’elaboració dels Plans Locals de Joventut.

Economia i sectors productius
Àmbit 10. Polítiques de dones
Economia i sectors productius
Valoració:

S’ha dut a terme l’avaluació del Pla de polítiques de dones 2008-2011, i a partir d’aquesta
avaluació s’ha endegat el procés d’elaboració del nou Pla de polítiques de dones del Govern
de la Generalitat 2012-2015; s’ha donat continuïtat a l’impuls de les polítiques de dones i al
suport als SIAD (Serveis d’informació i atenció a les dones), en l’àmbit local, i també al
desplegament de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Dept.

Descripció de l’actuació

BSF

Elaboració del Pla de Polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2012-2015 amb la
finalitat d'aconseguir la plena igualtat entre dones i homes.

BSF

Suport als ens local per a l'elaboració i la implementació de plans locals de polítiques de dones:
mitjançant la convocatòria de subvencions s'han atorgat ajuts a 233 entitats locals.
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BSF

Desplegament de la Llei dret de les dones a eradicar la violència masclista. Enguany s’ha
treballat en l’avaluació de l’impacte social de la Llei.

BSF

Suport als Serveis d’informació i atenció a les dones (SIADs): s’ha signat contractes programes
per al manteniment d’aquests serveis amb 100 ens locals (ajuntaments, consells comarcals,
consorcis,...) per un import total de 2.821.079,13€.

BSF

Difusió i implementació del Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència
masclista: s’ha elaborat un nou capítol del Protocol sobre protecció de dades personals en els
circuïts territorials.

BSF

Manteniment de l’atenció psicològica i jurídica a les dones a través de les cinc oficines
territorials de l’Institut Català de les Dones.

BSF

Suport als estudis i treballs de recerca, de les universitats i de personal investigador, sobre
temes relacionats amb les dones.

Economia i sectors productius
Àmbit 11. Esports
Economia i sectors productius
Valoració:

Aquest 2011 ha estat marcat per l'adaptació a la situació econòmica, fet que ha limitat les
actuacions a dur a terme. Malgrat la menor disponibilitat econòmica, s'han continuat
subvencionat a les federacions esportives catalanes, als consells esportius i als clubs federats,
però amb un nou model de gestió més transparent, passant de l'ajut directe a la convocatòria
de subvencions; també s'han creat 3 comissions sobre 3 grans projectes de país (PIEC, revisió
del Decret d'Entitats i revisió de la llei de professions de l'Esport), contemplats al Pla de
Govern. Pel que fa als equipaments esportius, s'ha tirat endavant el tràmit per a la concessió
de subvencions per a la construcció d'equipaments de la xarxa bàsica, centres de tecnificació
i pavellons escolars.

Dept.

Descripció de l’actuació

PRE

Impuls del Govern a la Candidatura de Tarragona 2017 per acollir la celebració dels XVIII Jocs
Mediterranis.

PRE

Canvi en els criteris de selecció dels projectes d’inversió compromesos d’acord a nous
paràmetres d’objectivitat, fet que ha comportat un estalvi de 35 MEUR.

PRE

Inauguració de 16 equipaments esportius en diversos municipis de Catalunya.

PRE

Subvencions per a la construcció d’equipaments esportius de la xarxa bàsica, centres educatius
i centres de tecnificació per valor de 45 MEUR.

PRE

Manteniment de les subvencions a les federacions esportives catalanes i Consells Esportius
amb 17 MEUR.

PRE

Finançament amb 1,25 MEUR d' activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu
en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica.
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PRE

Finançament amb 1,55 MEUR d’activitats esportives federades: 550.000 € per l'organització de
competicions esportives internacionals; 420.000 € per a la participació en competicions
d'esport femení i 580.000 € per a la participació en competicions internacionals oficials
(Catalunya al Món).

PRE

Creació de la Taula Assessora de l'Esport Català, un òrgan de consulta que donarà suport a la
Secretaria General de l’Esport per tirar endavant els eixos bàsics de la política esportiva del
Govern; estarà formada per personalitats del món de l’esport de Catalunya procedents de
l’àmbit de l’empresa, la competició, la gestió i l’organització d’esdeveniments.

PRE

Renovació, per part del Circuit de Catalunya, de l’acord per acollir fins el 2016 el Gran Premi de
Catalunya de Moto GP.

PRE

Continuïtat al Programa de Joves Pilots d’Automobilisme.

PRE

Creació de la comissió del Pla d’Instal·lacions i Activitats Esportives de Catalunya.

PRE

Creació de la comissió sobre la revisió del Decret d’Entitats.

PRE

Creació de la comissió sobre la revisió de la Llei de Professions de l’Esport.

PRE

Modificacions de la Llei de Professions de l’Esport i de la Llei Catalana de l’Esport a través de la
Llei Òmnibus, per tal de flexibilitzar la seva aplicació i adequar-la a la realitat del sector català.

PRE

Inauguració del nou canal d’esports de TVC Esport 3.

PRE

Acord per garantir la Volta Ciclista a Catalunya el 2011.

PRE

Acord entre la Generalitat i l’Agència Estatal Antidopatge per la lluita contra el dopatge i el
foment de l’esport net.

Economia i sectors productius
Àmbit 12. Afers religiosos
Economia i sectors productius
Valoració:

En matèria d’afers religiosos a part de l’atenció a les diferents entitats religioses establertes a
Catalunya s’ha impulsat la modificació de la Llei de Centres de Culte i s’ha creat el Consell
Assessor per a la Diversitat Religiosa (configurat com un òrgan col·legiat assessor del
Departament amb funcions, entre altres, de proposar les actuacions que consideri adients en
el marc de les relacions amb les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses).

Dept.

Descripció de l’actuació

GRI

Aprovació del Projecte de llei de modificació dels Centres de Culte.

GRI

Creació del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa. Es tracta d'un òrgan col·legiat assessor
del departament competent en matèria d'afers religiosos i que té, entre altres funcions,
proposar les actuacions que consideri adequades en el marc de les relacions amb les diferents
esglésies, confessions i comunitats religioses que acompleixen la seva activitat a Catalunya.

GRI

Convocatòria de la segona edició del Premi Memorial Cassià Just. El guardó Memorial Cassià
Just té per objecte atorgar un reconeixement a les persones, les entitats o les institucions per
les seves aportacions per a la construcció d'un espai comú de respecte a la llibertat religiosa, de
pensament i de foment del diàleg i la relació entre les diferents confessions religioses.

GRI

Organització de cursos de gestió d'associacions i de coneixement del teixit associatiu català
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adreçats a les comunitats religioses.
GRI

Organització de cursos de català i de cultura catalana adreçats a les entitats religioses.

GRI

Establiment de noves línies de col·laboració amb corporacions locals per a projectes de gestió
de la diversitat religiosa.
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Eix 5

Seguretat

Economia i sectors productius
La seguretat s’ha convertit en dels pilars de l’Estat del Benestar, per aquest motiu, una de les prioritats
essencials del Govern és garantir la convivència de la societat i vetllar pel normal funcionament de les
institucions democràtiques. En aquesta línia el Govern s’ha dotat d’una Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra moderna adaptada a les noves necessitats i a la nova tipologia de delictes. Aquesta tasca
necessàriament requereix ser desenvolupada amb responsabilitat i amb la confiança de la ciutadania.
Una vegada completat el desplegament territorial del cos de Mossos d'Esquadra, és el moment de
replantejar el sistema policial per a fer front als nous reptes de seguretat des d'aquesta àmplia cobertura
del territori. Amb aquest propòsit, ja s'ha procedit a la reestructuració de la direcció general de Policia,
en la qual destaquen el reforçament de la direcció professional del cos amb la instauració d'una
Prefectura de Policia com a màxim nivell de comandament, i l'increment de responsabilitats de les
regions policials, entre d’altres accions.
Aquesta reestructuració s'inscriu en la reforma del sistema de policia de Catalunya, la base de la qual
serà una llei que definirà i institucionalitzarà el nou model, llei que ja s'ha començat a treballar. Aquesta
llei abastarà tant els Mossos d'Esquadra com les policies locals, amb el propòsit que es consolidi un
funcionament complementari i cooperatiu del conjunt de policies catalanes.
Aquesta cooperació ja s'ha fomentat activament en els últims mesos, amb la revitalització de les juntes
locals de seguretat –i el reforçament del rol dels alcaldes en la seguretat dels seus municipis–, l'impuls de
convenis d'integració de les policies locals en un sistema d'informació compartit, els acords de
patrullatge mixt en períodes de major ús dels espais públics (festes majors, Nadal, estiu...) i el disseny
d'operacions específiques per a fer front a determinades situacions d'inseguretat (lluita contra els
robatoris al metro, per exemple). Igualment, s'ha ampliat l'oferta formativa de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, que s'ofereix tant als Mossos com als policies locals.
Des d'un punt de vista operatiu, cal subratllar la presentació d'un nou programa contra la violència
masclista i domèstica –que estén les prioritats d'acció a la violència contra infants i gent gran– i la
implantació de plans específics contra la delinqüència al camp, contra el robatori de metalls o contra les
bandes juvenils violentes. La finalitat és generar plans “ad hoc” per a situacions especials de criminalitat.
En aquest sentit, cal destacar els èxits policials en la desarticulació de grups de crim organitzat,
especialment en l'àmbit de l'explotació sexual.
A l'any 2011 també ha adquirit un gran protagonisme l'ordre públic que ha plantejat el debat sobre l'ús
de l'espai públic. En aquest sentit, la Generalitat ha vetllat perquè el dret de manifestació pugui exercirse plenament, amb actuacions de les seves forces quan les manifestacions han degenerat en actes de
violència o vandalisme o en un intent de bloquejar el normal funcionament de les institucions. Aquest
debat sobre l'ús de l'espai públic va, òbviament, molt més enllà de les manifestacions i abasta la
presència d'altres activitats no desitjades (prostitució, comerç il·legal, indumentàries que oculten la
identitat...). Per això, el Govern ha iniciat la redacció d'un projecte de llei per a regular aquestes
qüestions.
La seguretat viària és una altra prioritat del Govern, que ha aprovat un pla de seguretat viària 2011-2013
amb l’objectiu de reduir la mortalitat en les carreteres en un 15% en tres anys. En aquest pla es posa un
interès particular en la sinistralitat dels motoristes, atès que Catalunya compta amb un dels parcs de
motos més elevats. Els primers resultats d'aquesta acció indiquen una reducció significativa de les morts
de motoristes en el darrer trimestre del 2011. També destaca la creació de l’oficina de la víctima i la
destinació del 5% dels pressupostos a la investigació per reduir els accidents i millorar la seguretat viària
de Catalunya.
D'altra banda, s'han emprès mesures per a l'increment de la fluïdesa del trànsit, com ha estat la
substitució de les zones 80 en autopistes i autovies de l'entorn de Barcelona per zones de velocitat
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variable, regulades en funció de la congestió i la contaminació atmosfèrica, o la supressió d'alguns
peatges troncals.
Pel que fa a la gestió d'emergències i la protecció civil, el Govern ha optimitzat la capacitat de resposta
dels seus organismes (CECAT, 112, bombers, tècnics de protecció civil). D'altra banda, durant el 2011 s'ha
posat un accent especial en la preparació per a fer front a les situacions d'emergència, mitjançant el
foment dels plans d'emergència local i la realització de simulacres.
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Eix 5

Seguretat

Àmbit 1. Seguretat de les persones
Economia i sectors productius
Valoració:

El Govern ha començat a elaborar plans específics i sectorials, amb l’objectiu d’impulsar un
sistema de seguretat de qualitat, amb mesures i programes específics basats en la prevenció i
la cooperació de tots els agents. Un exemple el trobem en garantir la convivència en l'espai
públic. Amb l’aplicació d’aquests plans s’espera una millora en la seguretat pública i en la
seva percepció per part de la ciutadania catalana.

Dept.

Descripció de l’actuació

INT

Creació de la unitat especialitzada de prevenció i control de bandes juvenils per augmentar
l’eficàcia policial i abordar de forma íntegra i transversal aquest fenomen.

INT

Creació d'un Pla operatiu Específic del Metall, per potenciar la lluita contra el robatori i la venda
il·lícita de metalls que ha fet possible l'operació contra bandes organitzades de robatori de
coure a Barcelona i rodalia.

INT

Creació d'una divisió específica del Transport formada per policies, per tal de potenciar la
coordinació per detectar els punts amb més conflictivitat que permetrà englobar una sèrie
d’actuacions al voltant de la xarxa de metro, aeroports, trens...

INT

Realització de dispositius comuns de patrullatge entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana,
com el del metro, que ha aconseguit que la percepció de la seguretat i els il·lícits penals
disminueixin dràsticament després d’aquest estiu.

INT

Elaboració d’un Pla de Seguretat al camp català per ampliar la vigilància en l’àmbit rural.

INT

Elaboració d’un Pla contra la multireincidència per millorar la inserció social d’aquells que
delinqueixen de forma contínua, especialment centrada en els menors.

INT

Aprovació i execució del Pla de Seguretat i Atenció a les víctimes de violència masclista i
domèstica, incidint en els col·lectius vulnerables com són les dones, els menors i la gent gran.

INT

Potenciació de la utilització lliure i civilitzada de l’espai públic, a través de diverses actuacions
policials que han permès la desocupació de diferents immobles.

INT

Inici dels treballs per a l’elaboració del projecte de Llei d’ús de l’espai públic.

INT

Potenciació dels Plans Locals de seguretat per millorar l’aplicació de mesures i programes de
seguretat ciutadana, especialment en l’àmbit de tràfic de drogues.

INT

Aplicació de les directrius de tolerància zero amb els okupes i els incívics.

INT

Realització d’actuacions conjuntes amb les policies locals per fer front al fenomen “Top manta”.

INT

Aplicació d’un dispositiu especial als carrers de Barcelona per disminuir el nombre de robatoris
a les llars.

INT

Ampliació de l’horari dels locals d’oci nocturn i de restauració durant l’estiu com a mesura per
flexibilitzar l’activitat econòmica.
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Àmbit 2. Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
Economia i sectors productius
Valoració:

La qualitat del servei de la policia és una prioritat bàsica i, per tant, s'ha fet un esforç per
completar la plantilla de mossos d'esquadra, integrant 773 mossos (en pràctiques) més
aquest 2011 i convocant 600 places noves per al curs 2011-2012. S'està potenciant un model
de policia de proximitat, on s'han endegat actuacions adreçades a la recuperació de
l'autoestima, la confiança i el reconeixement social del cos. S’està treballant per aconseguir
una policia moderna, preparada davant les noves realitats delictives i propera a la ciutadania.

Dept.

Descripció de l’actuació

INT

Incorporació de 773 mossos en pràctiques

INT

Convocatòria de 600 places noves per al curs 2011-2012

INT

Impuls a la millora de la coordinació dels Mossos amb les policies europees a través de la seva
participació en projectes de cooperació d’àmbit internacional.

INT

Posada en marxa de noves infraestructures: comissaria ubicada a l’edifici de la policia local de
Salt, inauguració de la regió policial de Tarragona i propera obertura d’una oficina policial a la
Jonquera.

INT

Aprovació d’una nova estructura organitzativa que reforçarà la direcció dels comandaments i
millorarà considerablement les relacions amb els àmbits de la justícia i de la comunicació.

INT

Derogació de l'anterior codi d'ètica i futura redacció d’un de nou que compti amb el màxim
consens institucional, suport polític i jurídic, atorgui estímul a l'actuació diària dels membres de
la policia i en reforci l'autoestima.

INT

Revisió de la ubicació de les càmeres a les comissaries.

INT

Implantació d’un sistema d’antiavalots menys agressiu (substitució de l’ús de les boles de goma
per un nou llançador d’objectes d’espuma amb més precisió).

INT

Convocatòria, el mes d’abril, del Comitè de Coordinació Policial després d’anys de no haver-se
reunit.

Àmbit 3. Model integral de les emergències sectors productius
Economia i sectors productius
Valoració:

S'està treballant en un sistema de seguretat de les emergències integral, on siguin partícips
tots els cossos de seguretat i agents implicats. Un sistema que no solament contempla les
actualitzacions dels diferents plans d’emergència, sinó implantar convenis amb altres
administracions com són els ajuntaments, així com la consolidació del telèfon 112 com a
receptor de les emergències i un cos de bombers professional i eficient.

Dept.

Descripció de l’actuació

INT

Graduació de 177 bombers al 2011, que han estat distribuïts per les diferents regions i que
ajudaran a millorar el servei d'emergències.

50

PLA DE GOVERN 2011-2014
INT

Compliment de les recomanacions de la comissió d'investigació d'Horta de Sant Joan per
millorar l'eficiència i l'efectivitat de les actuacions del cos de bombers.

INT

Reclamació al govern de l’Estat del traspàs de la competència de salvament marítim per
aconseguir que la Generalitat gestioni i coordini les actuacions d’emergències en tot el territori
català.

INT

Impuls del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) com a centre de referència
de coordinació operativa en emergències.

INT

Impuls a la millora en l’atenció i gestió de les trucades del telèfon d’emergència 112, per
incrementar la capacitat operativa i de resposta, sobretot a Reus, que vol passar del 7% de
trucades rebudes al 45%.

INT

Reestructuració i modificació del quadre de comandament del cos de bombers per ser més
eficients i donar una resposta més ràpida a la ciutadania.

INT

Desplegament del Grup d'Emergències Mèdiques per poder-hi fer front íntegrament.

INT

Revisió del Pla Infocat.

INT

Establiment de 62 punts de guaita pels bombers durant la campanya forestal del passat estiu.

Àmbit 4. Seguretat viària

Economia i sectors productius

Economia i sectors productius
Valoració:

Dues accions de Govern marquen les polítiques en seguretat viària, per una banda
l'eliminació de la "Zona 80" , que ha comportat la modificació d'un canvi rígid de velocitat
màxima a flexible, i l'aprovació del Pla de Seguretat Viària 2011-2013 que suposa establir un
conjunt de mesures, recursos i accions per reduir la sinistralitat i obtenir un canvi cultural que
aposti per la mobilitat segura i responsable.

Dept.

Descripció de l’actuació

INT

Supressió de la "Zona80", la qual cosa ha suposat passar d’un sistema rígid de velocitat màxima
a un model flexible. El balanç de la mesura presenta uns resultats satisfactoris, tant pel que fa a
la contaminació com a dades de sinistralitat.

INT

Aprovació del Pla de Seguretat Viària 2011-2013, que té per objectiu ordenar el conjunt de
mesures, recursos i accions necessàries per reduir la sinistralitat i obtenir un canvi cultural que
aposti per una mobilitat segura i responsable.

INT

Creació de l'Oficina d'atenció a la víctima, que té per objectiu assessorar i orientar a les víctimes
i persones afectades per accidents de trànsit.

INT

Nou mapa de trànsit que millora la seva usabilitat, informació i eficiència.

INT

Acord amb les associacions de transportistes per flexibilitzar les mesures de regulació de la
circulació: una reivindicació històrica del sector.

INT

Pla de xoc contra la sinistralitat dels motoristes, al qual s’han destinat 3.675 efectius policials i
2.385 controls de la xarxa viària que han frenat la sinistralitat i les morts.

INT

Eliminació dels peatges troncals de l'AP-7 a les comarques tarragonines, una reivindicació
històrica dels municipis afectats, mesura que fa millorar el trànsit en aquests trams, sobretot en
dates d'especial mobilitat de vehicles.
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INT

Nova política d’ubicació de radars a Catalunya, més centrada en la seguretat viària que en
l’interès recaptatori.

INT

Establiment de dispositius per controlar clients i prostitutes a les carreteres catalanes. Els
mossos de trànsit podran imposar multes si ocupen de manera temporal zones situades a 50
metres de les vies.

Àmbit 5. Millora de les infraestructures de suport a la seguretat i les
emergències
Economia i sectors productius
Valoració:

L’objectiu del Govern és consolidar l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya com un centre
de formació de qualitat, especialitzada, continuada que permeti al personal de l'àmbit de la
seguretat avançar professionalment i que sigui referent a Europa, ha començat per la
reestructuració de l'ISPC, així com l'establiment de projectes de col·laboració internacionals i
de recerca.

Dept.

Descripció de l’actuació

INT

Creació d’un campus de formació virtual i la Primera Escola d’Estiu de l’Institut de Seguretat
Pública per tal de donar una formació continuada i adaptada a les noves tecnologies online.

INT

Adequació de l’estructura organitzativa i de funcionament de l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (ISPC), singularitzant la personalitat de l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de
Bombers.

INT

Adequació de l’activitat formativa l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) pel seu
reconeixement a la formació reglada a Catalunya, per a la millora de la formació policial i de les
emergències.

INT

Col·laboració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) amb el sector empresarial de
la seguretat per tal de donar resposta a les inquietuds en l'àmbit de seguretat i emergències a
través d’accions formatives conjuntes.

Economia i sectors productius
Àmbit 6. Execució penal
Economia i sectors productius
Valoració:

Dept.

Les prioritats en matèria d'infraestructures passen per l’acabament dels nous centres
penitenciaris: Puig dels Basses (Figueres), i de Mas d'Enric (El Catllar), que han de substituir
les velles presons de Girona i Figueres i la de Tarragona. Les previsions sobre l’evolució de la
població penitenciària han portat al Departament a una revisió del pla d’equipaments
penitenciaris. En aquest període s’ha posat també l'accent en altres línies d’actuació:
potenciació del retorn voluntari dels ciutadans estrangers sense permís de residència als seus
països d’origen; i millora dels processos de rehabilitació de les persones privades de llibertat.
Descripció de l’actuació
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JUS

Actuació sobre la població reclusa estrangera per possibilitar el retorn dels interns/es als seus
països, en determinades circumstàncies. En aquesta situació global, es fa necessari actualitzar
els procediments d’atenció que afecten la població penitenciària d’origen estranger, sota els
principis que estableix la recentment publicada circular 1/2011 sobre estrangeria als centres
penitenciaris de Catalunya.

JUS

Potenciació de la coresponsabilitat i la participació d’entitats i institucions públiques i privades
en el compliment de penes i mesures en la comunitat.

JUS

Potenciació de l’ús de les mesures penals alternatives. Fins el mes de novembre del 2011,
s’havien executat un total de 18.785 programes, amb una reducció del volum de mesures
pendents d’inici que garanteix un compliment més immediat d’aquest tipus de pena.

JUS

Finalització de la construcció dels nous centres penitenciaris Puig dels Basses (Figueres) i de
Mas d'Enric (El Catllar), que han de substituir les velles presons de Girona i Figueres i la de
Tarragona. La futura entrada en funcionament d’aquests dos equipaments, encara per
determinar, suposarà un increment net de places penitenciàries estimat en 1.077 alhora que
permetrà l’ús d’espais com la presó de Girona per a interns en règim obert.

JUS

Actualització i aprovació del Pla d'equipaments penitenciaris i de justícia juvenil de Catalunya
2011-2018, les previsions sobre l’evolució de la població penitenciària han portat al
Departament a una revisió del pla d’equipaments penitenciaris

JUS

Generalització i universalització a tota la població reclusa de mecanismes d’avaluació del risc i
de les conductes d’especial violència amb l’objectiu de reduir la reincidència i millorar la
qualitat de vida dels interns.

JUS

Universalització a tota la població reclusa dels programes específics de tractament: (SAC,
d’agressions sexuals; VIDO, de violència domèstica; DEVI, de delictes violents i de mobilitat
segura, per a delictes contra la seguretat del trànsit). El 100% dels interns que demanen
participar voluntàriament en aquests programes i reuneixen els requisits, hi intervenen.

JUS

Potenciació del compliment de les mesures penals alternatives en la comunitat com a eina
econòmicament i social sostenible i eficaç per a l’execució penal.

JUS

Millora de la intervenció de l’assessorament tècnic penal en l’àmbit d’adults: disseny d’un pla
pilot a Barcelona per donar assessorament tècnic immediat en menys de 72 hores, als jutjats
especialitzats de violència sobre la dona.

JUS

Continuïtat en la renovació de les infraestructures de justícia juvenil.
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Eix 6

Política territorial i sostenibilitat ambiental

Economia i se
D’acord amb els principals objectius del Govern en aquesta legislatura, -la reactivació econòmica del país
i la generació de llocs de treball-, la política territorial s’ha definit en base a la priorització d’aquelles
infraestructures vinculades a l’exportació i la logística, àmbits claus per millorar la competitivitat de la
nostra economia. El Govern aposta per una política territorial que prioritzi les infraestructures al servei
de la generació d’ocupació i la reactivació econòmica. Cal doncs, potenciar aquelles obres que connectin
les activitats arreu del país, i que facilitin la seva competitivitat i impulsin els volums de circulació de
mercaderies més enllà de les nostres fronteres.
En el marc de les grans infraestructures estratègiques del país, és a dir, aquelles que tenen un efecte
directe sobre l’economia productiva catalana i l’equilibri territorial, el Govern ha hagut de dedicar
esforços en reclamar una aposta decidida per part de l’Estat sobre aquelles infraestructures emplaçades
al nostre territori: el compromís ferm pel Corredor ferroviari del Mediterrani, la transferències del
aeroports catalans, o el compliment dels compromisos d’inversió en la xarxa viària (4t cinturó),
ferroviària i portuària.
Però no només hem reclamat, davant de la inacció del Govern de l’Estat, el Govern de Catalunya ha
actuat. Això en l’àmbit portuari, ha impulsat els accessos ferroviaris provisionals a la nova terminal del
Prat del Port de Barcelona, a l’espera que l’Estat realitzi l’obra definitiva i en l’àmbit ferroviari, mentre les
inversions estatals a Rodalies no arriba, el Govern ha presentat l’Agenda catalana del corredor del
Mediterrani.
Si existeix un àmbit on més està repercutint la manca de finançament del Govern de la Generalitat,
aquest sens dubte és el de les infraestructures. Els compromisos adquirits en els darrers anys en noves
inversions han compromès greument les finances de la Generalitat, ja que es van realitzar a través de
mètodes de finançament que generaven més deute o el retard en els pagaments.
Com ja es va anunciar, calia revisar el finançament de totes les obres en curs. La més destacada, pel seu
volum i desviació pressupostària és la línia 9 de metro: amb un pressupost inicial de 2.700 MEUR ha
passat a costar 16.000MEUR, fet que ha obligat a revisar els terminis d’obra i buscar nou finançament.
Això ha obligat a un esforç de gestió important per part del Departament de Territori i Sostenibilitat per
reprogramar aquelles obres que es poguessin posposar, per establir noves prioritats en aquelles
infraestructures urgents per al país i factibles financerament, i en altres casos, per modificar el ritme
inversor d’acord amb les possibilitats reals de la Generalitat, i no agreujar els compromisos del deute
públic.
Tot i aquest escenari de recursos limitats, s’ha donat continuïtat als grans eixos viaris del país per
potenciar la recuperació econòmica: l’Eix Diagonal, recentment inaugurat, l’Eix Vic-Ripoll o l‘Eix Santa
Cristina-Palamós, a la vegada que s’ha seguit amb el desdoblament de l’Eix transversal.
El Govern ha optat per una política rigorosa, eficient i, sobretot, realista en matèria d’infraestructures.
Durant els darrers anys, la política territorial al nostre país s’havia basat en fer noves i grans inversions,
deixant de banda, les infraestructures ja existents. El Govern aposta per una nova política de gestió de les
infraestructures actuals per tal d’optimitzar la seva utilització. Sovint la connexió entre alguns territoris
del país no passa tant per dur a terme noves inversions sinó per mantenir-les en bon estat i treure’n el
màxim rendiment. Cal doncs, una nova política basada no tant en la inversió, sinó en la gestió eficient de
les infraestructures.
En l’àmbit de la sostenibilitat les principals actuacions s’han centrat en la gestió de l’aigua i en concret en
solucionar el problema financer de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i d’Aigües Ter Llobregat (ATLL)
que sumen un deute acumulat de 2.100 M€. Per això, des de l’ACA s’ha elaborat un Pla de viabilitat
econòmica de l’Agència, que ha comportat un augment del cànon de l’aigua. Per tal que aquest
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increment no repercuteixi sobre la població més vulnerable, s’ha aprovat una tarifa social, que evita
l’increment a aquests col·lectius.
Pel que fa a residus, les mesures preses s’han centrat en garantir una correcta gestió dels mateixos.
D’entre aquestes hi ha l’ampliació de la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners, i la
inauguració de les deixalleries de Verdú, la Pobla de Claramunt, el Catllar i l’ampliació de la de Sant
Sadurní d’Anoia. A més, s’han convocat ajuts per valor de 3 MEUR per a la correcta gestió de residus de
la construcció i especials, i s’ha presentat el Programa Català de l’Ecodisseny.
En l’àmbit de les polítiques ambientals, destacar el Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental quer preveu
promoure, consolidar i enfortir aquestes organitzacions tan importants a Catalunya. Una prova del
compromís del sector en la lluita conta el canvi climàtic són les 23 organitzacions s’han adherit al
programa d’Acords Voluntaris, programa engegat aquest octubre, i que permetrà la implantació de
mesures per reduir anualment les emissions.
Finalment, cal incidir en les persones, que s’han vist afectades en un dret fonamental com és l’accés a
l’habitatge. Mesures concretes com el Pla de Xoc per ocupar 3.264 pisos buits de l’estoc d’habitatge
públic, la cessió de 30 pisos a Càritas Diocesana per a la xarxa d’habitatges d’inclusió, són un primer pas.
Però la reforma ha de ser més profunda. En aquesta línia destaca l’aprovació dels criteris de mediació
entre la Generalitat i les entitats de crèdit catalanes per evitar els desnonaments o la revisió del Pacte
Nacional de l’habitatge hauran de permetre adaptar-nos a l’escenari actual, garantir el dret a l’habitatge
i, a la vegada, reactivar el sector de la construcció.
En resum el nou Govern aplica una política de gestió territorial que aposta per fer compatible el progrés
econòmic amb el respecte al medi ambient, per tal de construir un país equilibrat econòmica, social i
territorialment per a les generacions futures.
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Eix 6

Política territorial i sostenibilitat ambiental

Àmbit 1. Un territori equilibrat i eficient
Economia i sectors productius
Valoració:

Tot i que l'ordenació del territori, l'urbanisme i el paisatge són àmbits de treball a llarg
termini, el Govern s'ha centrat en agilitzar els tràmits urbanístics i impulsar grups de treball
per adaptar la normativa vigent a la realitat actual. A nivell d’infraestructures agràries
destaca l’esforç realitzat en matèria de regadius. Fins al moment s’ha complert la planificació
d’obres prevista, continuant endavant amb el calendari dels nous regadius i la de
modernització de regadius que ja estaven en marxa. Entre elles destaca el Segarra-Garrigues,
Garrigues Sud, Terra Alta, Xerta Sènia i l’Aldea Camarles. Paral·lelament s’han desenvolupat
les concentracions parcel·làries i obres de millora de camins rurals, que han de permetre
conjuntament, millorar la competitivitat de les explotacions i la conservació del territori.

Dept.

Descripció de l’actuació

TES

Modificació de la Llei d'urbanisme per tal d'impulsar l'activitat econòmica mitjançant
l'agilització dels processos urbanístics i la simplificació de la regulació administrativa. Entre les
mesures principals, destaca la implantació de mecanismes més àgils per a la transformació
urbanística del sòl i l'escurçament dels terminis per a l’aprovació dels instruments de
planejament urbanístic.

TES

Inicia de la creació de l'àmbit de planificació territorial del Penedès per tal de reconèixer la
singularitat d'aquest territori que abasta les comarques de l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i els
municipis de l’Anoia no adscrits a les Comarques Centrals.

TES

Creació de la Ponència de sòl no urbanitzable, per tal d'homogeneïtzar el tractament que es
dóna al sòl no urbanitzable. El grup, format per especialistes en cada sector, proposarà criteris
en relació a les construccions i activitats que s'hi poden implantar, als catàlegs de masies i cases
rurals, i al tractament que s'ha de donar a aquest sòl en els plans d'ordenació urbanística
municipal.

TES

Presentació del Catàleg de Paisatge de l'Alt Pirineu i Aran, després d'una elevada participació
ciutadana i institucional. El Catàleg serveix per inventariar i analitzar tots els valors paisatgístics
de la zona (boscos, congostos, llacs, patrimoni cultural, etc) i per a proposar objectius per
garantir la qualitat paisatgística en aquest territori. Paral·lelament s'estan redactant els catàlegs
de la Regió Metropolitana de Barcelona i de les Comarques Centrals.

TES

Inici dels treballs de revisió del Pla Territorial General de Catalunya, per tal homogeneïtzar els
criteris de planejament a tot el país i per establir les directrius que marcaran el seu
desenvolupament.

AAM

Continuïtat de les obres de regadiu del Segarra-Garrigues, amb una inversió de més de 100
MEUR i la posada en servei de quasi 2.000 noves hectàrees de regadiu. A més, s'ha donant
compliment als requeriments mediambientals europeus i s'han iniciat projectes pilot per
avaluar la comptabilització del regadiu i la protecció dels secans.

AAM

Manteniment en el treball de les obres de nous regadius, en planificació i/o execució ( XertaSènia, Segrià Sud, Garrigues Sud, Terra Alta) amb una inversió efectuada durant el 2011 de més
de 36 M€, que han permès posar en servei més de 1.700 ha de nou regadiu.
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AAM

Impuls a la modernització dels regadius existents en les grans zones regables com el Delta de
l'Ebre i el Baix Ter amb una inversió de més de 8MEUR, ocupant una superfície de més de 5.700
ha.

AAM

Augment de la inversió en camins rurals, als quals s'ha destinat 12,8 MEUR que han permès
arranjar i millorar 98 km.

AAM

Convocatòria de 8,7 MEUR en ajuts per fomentar la gestió forestal sostenible. L’objectiu és
donar suport a les associacions de propietaris forestals per facilitar l’administració dels boscos i
la comercialització dels productes que ha de permetre disminuir costos d’execució i realitzar
actuacions més enllà dels límits particulars de cada propietat.

AAM

Creació d’una línia d'ajuts específica per a l'aprofitament energètic de biomassa forestal
potencial recurs del sector i generador d'ocupació.

Àmbit 2. Infraestructures sostenibles per a la cohesió i la competitivitat
Economia i sectors productius
Valoració:

L’impuls de les grans infraestructures estratègiques s’ha concretat a dos nivells: d’una banda,
en l’exigència a l’Administració de l’Estat de les transferències dels aeroports catalans i de
l’impuls decidit del Corredor del Mediterrani, i de l’altra, en la materialització d’acords
concrets amb Ryanair o el mateix Ministeri. També, tot i la forta reducció en la capacitat
d’inversió, s'ha donat continuïtat a l’Eix Diagonal, recentment inaugurat, l’Eix Vic-Ripoll o l’Eix
Santa Cristina-Palamós, a la vegada que s’ha seguit amb el desdoblament de l’Eix transversal.

Dept.

Descripció de l’actuació

TES

Presentació, per part del Govern, de l'Agenda catalana per al Corredor del Mediterrani, després
que la Comissió Europea l'inclogués dins de les prioritats de la Xarxa Bàsica Transeuropea de
Transports. L'Agenda és el full de ruta que defineix les característiques, el traçat i programació
d'un eix estratègic que connecta les principals àrees d’activitat econòmica i infraestructures
aeroportuàries, portuàries i logístiques amb tot el litoral català i peninsular i amb Europa.

TES

Sortida del primer tren de mercaderies directe entre el Port de Barcelona i Lió , dins l’aposta del
Govern per la connexió dels ports de Barcelona i Tarragona amb Europa per tal de potenciar el
comerç exterior i l’exportació.

TES

Acord inicial amb el Govern de l’Estat perquè la participació catalana sigui majoritària i
determinant en la gestió de l’Aeroport del Prat.

TES

Reclamació al Govern de l’Estat del traspàs i la gestió dels aeroports de Reus, Girona i Sabadell,
per tal de poder millorar la seva competitivitat i aplicar un model aeroportuari català.

TES

Establiment d’un acord estable amb Ryanair per incrementar els viatgers als aeroports de
Girona i Reus, fet que suposarà recuperar pels aeroports rutes, trànsit i llocs de treball.

TES

Constitució de la Taula estratègica per a l'impuls de l'aeroport de Lleida-Alguaire per fer un pla
de negoci de l'aeroport. Durant el 2012, el Govern seguirà destinant 4 milions d’euros al
funcionament de la infraestructura i a la promoció, a més d'elaborar un estudi de la demanda
potencial de transport de mercaderies i incidir en la promoció de la “marca Pirineus” entre els
operadors turístics d’Irlanda, països escandinaus, Rússia, Ucraïna i Polònia.
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TES

Signatura de l’acord pels propers cinc anys amb el touroperador Neilson-Thomas Cook per fer
arribar a l'aeroport de Lleida-Alguaire 16.000 esquiadors per temporada. A més, el Govern ha
destinat 1,5 milions d'euros perquè la terminal pugui atendre més passatgers a la vegada. Ja
n'han arribat els primers 500.

TES

Constitució de les Taules estratègiques dels aeroports de Reus i Girona, posa les bases per
consolidar un grup de treball per promocionar els aeroports i atraure noves companyies i rutes.

TES

Constitució de la Taula estratègica per a l'aeroport d'Igualada-Òdena, per tal que l’actual
aeròdrom pugui esdevenir un aeroport corporatiu. Amb l'objectiu d'agilitzar els treballs i
promocionar-lo, en formen part la Generalitat, la Diputació de Barcelona, els ajuntaments
d’Igualada, Òdena, Vilafranca i Manresa, el Consell Comarcal de l’Anoia, la Unió Empresarial de
l’Anoia i la Cambra de Comerç de Barcelona.

TES

Finalització de les obres d'alguns dels grans eixos viaris del país: l'Eix Diagonal (C-15 i C-37),
entre Vilanova-Vilafranca-Manresa- Igualada; l'Eix Castell-Platja d'Aro-Palamós (C-31); l'Eix VicRipoll (C-17); el perllongament de la Ronda Oest de Sabadell; variant de les Borges del Camp (C242); variant Artesa de Segre (C-26 i C-14).

TES

Posada en servei de 10 quilòmetres del condicionament entre Albinyana i Valls (C-51).

TES

Continuïtat en les obres de desdoblament de l'Eix Transversal (C-25), que va des de Cervera fins
a Riudellots de la Selva, així com altres actuacions d’interès més local com l'Eix Olost-Olvan o les
variants Sud de Lleida i de Sant Jaume d'Enveja.

TES

Redacció dels estudis d'accés a la nova terminal TERCAT del Port de Barcelona per garantir que
es pugui accedir amb tren en ample internacional al moll Prat un cop aquest estigui en
funcionament.

TES

Signatura d'un conveni amb el Ministeri de Foment per impulsar les principals terminals
logístiques de Catalunya (Centres intermodals de l'Empordà, el Vallès, el Prat i el Penedès).

TES

Proposta de millora de la connectivitat entre el Port de Palamós i l'aeroport de Girona.

Economia i sectors productius
Àmbit 3. Transport públic
Economia i sectors productius
Valoració:

Dept.
TES

Treballar per fer efectiu el compliment dels compromisos de l’Estat amb Rodalies i la
sostenibilitat del sistema de transport públic han estat els dos grans eixos d’actuació del
Govern. En el primer cas, s’han fixat mecanismes per a penalitzar a Renfe si no garanteix un
servei puntual i de qualitat i s’ha posat en marxa la primera línia que no passa pel centre de
Barcelona, entre Martorell i Granollers. D'altra banda, s'està revisant el sistema de transports
i reordenant serveis, a fi d'adaptar l’oferta a la demanda real, de racionalitzar la despesa i, en
definitiva, d'encaminar-lo cap a un sistema econòmicament sostenible.
Descripció de l’actuació
Presentació d’ un nou model de descomptes a les autopistes de peatge de titularitat de la
Generalitat amb l’objectiu de millorar la mobilitat i fer-la més sostenible. A partir d'ara, els
descomptes s'aplicaran en funció del nombre de viatges, l’ocupació i les emissions
contaminants del vehicle.
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TES

Reclamació del compliment de les inversions compromeses per l'Estat en la xarxa de
ferrocarrils, cosa que ha obligat al Ministeri a obrir una Oficina de seguiment del Pla de Rodalies
de Barcelona. Aquest Pla preveia una aportació per part de l'Estat de 4.500 MEUR durant el
període 2008-2015.

TES

Increment l’any 2012 de l’aportació del Govern en el finançament de la xarxa de transport
públic en un 6,3% més que l’any anterior, amb 300 MEUR, tot i que ha hagut de pujar les tarifes
per poder mantenir el sistema.

TES

Negociació d’un nou contracte programa entre l'Estat i l'ATM de Barcelona, per tal de finançar
el sistema de transport públic.

TES

Posada en marxa de la primera línia (R8) Granollers-Martorell de rodalies que no passa per
Barcelona.

TES

Reestructuració de diverses línies de rodalies per adaptar-les a les necessitats dels usuaris.

TES

Redacció del nou Pla Director d'Infraestructures (PDI) 2011-2020 de la Regió Metropolitana de
Barcelona permetrà concretar quines són les infraestructures necessàries per garantir una
mobilitat sostenible en aquesta àrea.

TES

Revisió de la programació de les obres de la Línia 9 de metro i se n'ha redefinit el seu
finançament. En aquest sentit, s'han reprogramat les obres del tram central, ja que el cost de
l'obra ha passat dels 2.464 MEUR inicials a costar-ne més de 16.600 MEUR.

TES

Realització dels treballs previs per a l’elaboració del nou contracte-programa amb l'operador de
rodalies.

TES

Modificació de la Llei Ferroviària per tal de poder sancionar els operadors ferroviaris que
incompleixin els compromisos de qualitat. Fins el moment, s'han obert 2 expedients
informatius a Renfe per mala qualitat en el servei.

TES

Manteniment de les actuacions per adequar la xarxa de metro a la normativa d'accessibilitat i
evacuació: s'estan realitzant les obres de l'intercanviador d'Arc de Triomf i de les estacions de
Virrei Amat i l'estació de Gràcia.

TES

Obertura del concurs per a la redacció dels projectes de les noves estacions d'autobusos de
Lleida i Girona per apropar-les a les estacions de tren i facilitar els intercanvis.

TES

Obtenció per part de la Generalitat de la compensació del Ministeri de Foment de la retallada
del 5% del preu dels bitllets de rodalies adoptat com a conseqüència de les mesures d’estalvi
energètic per la pujada de preus dels productes energètics.

TES

Inici dels estudis per connectar les línies de FGC de Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès (Bcn).

Àmbit 4. Sostenibilitat ambiental i valorització dels espais naturals i la
biodiversitat
Economia i sectors productius
Valoració:

L’activitat en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental i els espais naturals s'ha centrat en
l’aprovació del Pla d’actuació de qualitat de l’aire 2011-2014, una de les mesures més
importants d'aquest primer any, i també en la presentació del Pla de suport al Tercer Sector
Ambiental de Catalunya.
A partir d'ara, caldrà concretar les mesures previstes en relació al canvi climàtic, economia
verda, planificació d'espais naturals o la revisió de la legislació ambiental que afecta les
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activitats, temàtiques totes elles que ja s'han començat a treballar.
Dept.

Descripció de l’actuació

TES

Elaboració del Pla d'actuació de qualitat de l'aire 2011- 2014, que inclou les accions que s'han
de dur a terme a les zones declarades de protecció especial (40 municipis), amb l'objectiu
d'assolir els nivells de qualitat de l’aire per als contaminants de diòxid de nitrogen (NO2) i
partícules inferiors a 10 micres (PM10). Destaquen les actuacions a nivell de trànsit (eliminació
80 km/h, peatges verds i etiquetatge vehicles contaminants) i industrial. El pla preveu
aconseguir una reducció del 20% d’NO2 i del 16% de PM10 l’any 2015.

TES

Elaboració de l'avantprojecte de modificació de Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats (PCAA) que ha de permetre facilitar els tràmits ambientals
que afecten el teixit empresarial i que no suposi un obstacle per a les empreses. A més,
s'apostarà per la simplificació administrativa amb la

TES

Creació d'una eina telemàtica de tràmit de les autoritzacions i modificacions d’activitats
empresarials relacionades amb la llei de Prevenció i Control ambiental.

TES

Elaboració del Pla d'Energia i Canvi climàtic 2012-2020 i de la corresponent estratègia
d'adaptació, així com el pla de mitigació amb horitzó 2020. Aquest marcarà els objectius de
reducció d'emissions i consum que hauran de complir les entitats, i la corresponent
calendarització.

TES

Elaboració d’un Pla per estimular l’economia verda, coordinat amb el Departament d’Empresa i
Ocupació. Aquest pla ha de permetre generar ocupació, i cobeneficis significatiu a curt i llarg
termini, tant a nivell ambiental, econòmic com social.

TES

Presentació del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental 2011-2014, amb l'objectiu de
promoure, enfortir i consolidar les entitats ambientals. El document contempla un total de 147
accions. Per aquest 2011 s'han atorgat ajuts per valor de 495.000 euros per a destinar a 27
projectes del Pla.

TES

Inici dels treballs per a l’elaboració d’un Pla amb objectiu 2014 que promogui accions de
custòdia del territori com a eina eficaç per a la conservació de l'entorn natural. Entre altres
objectius, el Pla preveu establir un marc de col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori,
incentius fiscals i econòmics als propietaris i el reconeixement de nostra normativa legal.

TES

Participació de Catalunya a la Cimera del Canvi Climàtic de Nacions Unides, celebrada a Durban
(Sudàfrica).

TES

Reestructuració del Servei Meteorològic de Catalunya amb nous serveis.

TES

Creació d’un sistema propi d’etiquetatge verd de vehicles.

TES

Impuls al programa d’Acords Voluntaris per a la reducció d’emissions de CO2. Fins el moment,
s’ha adherit 23 organitzacions.

Àmbit 5. Polítiques d’aigua i de residus. Estalvi, eficiència i aprofitament de
recursos
Economia i sectors productius
Valoració:

La gestió de l'aigua ha estat un dels temes clau d'aquest primer any de Govern, centrat en la
necessitat de donar solució a la crítica situació financera de l'ACA per garantir-ne la seva
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viabilitat. Per això, s’ha encarat amb responsabilitat el problema i s’ha elaborat un Pla de
viabilitat econòmica de l'ACA, que s’ha concretat amb mesures com l'increment del cànon de
l'aigua (un 8,5% el 2011). D'entre aquestes destaca la tarifa social de l'aigua que evitarà
l'increment del cànon als col·lectius més necessitats. Tot i que el pla d’estalvi ha comportat
que altres mesures de l’ACA hagin quedat paralitzades, s’han posat en funcionament 7 noves
depuradores i s’han iniciat les obres en 8 nuclis més. Pel que fa a la gestió de residus, s’han
modificat els cànons de residus municipals amb la llei de pressupostos i s’ha eliminat el cànon
de residus de runes durant 2 anys. A més, s’ha renovat el Pacte per la Bossa i s’han convocat
ajuts per a la correcta gestió de residus de la construcció i especials. Destaca, finalment, la
posada en servei de la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners.
Dept.
TES

Descripció de l’actuació
Realització d’un pla de viabilitat econòmica de l'ACA, per la urgent necessitat de fer front a
l'actual crisi financera de l'entitat i poder garantir la continuïtat del servei que presten les
empreses. D'entre les mesures del Pla destaca l'increment del cànon de l'aigua del 8% per al
2011.

TES

Definició de les actuacions concretes per a la simplificació dels tràmits administratius de l'ACA
per tal de garantir la qualitat del subministrament i del sistema, i que resulti eficaç per al
correcte desenvolupament d’activitats econòmiques.

TES

Actualització dels Programes de Sanejament d'Aigües Residuals (PSARU) i Industrials (PSARI) per
permetre garantir els nivells de qualitat de l'aigua dels nostres rius, tot complint amb els
requisits de la Directiva Marc de l'Aigua (DMA). El desenvolupament d'aquests programes es
faran optant per les millors tècniques disponibles en matèria de tractament d’aigües residuals.

TES

Estudi de les actuacions necessàries per garantir l'abastament d'aigua a tot el país com a factor
determinant per a la prosperitat de tot el territori. La planificació d'aquestes està estretament
lligat a l'horitzó econòmic de l'Agència.

TES

Impuls de mesures de foment del consum responsable d’aigua. Alguna de les accions que s'han
començat a aplicar són la bonificació de l'increment d'aigua per aquells usos menys
consumistes, i un major increment del cànon per als usuaris que tenen una major consum
d'aigua.

TES

Revisió i elaboració dels nous Programes de Gestió de Residus sectorials que inclou els
Programes de residus Municipals (PROGREMIC), Industrials (PROGRIC) i de la Construcció
(PREOGROC), que marcaran la gestió en aquests àmbits i els objectius de recollida i segregació a
assolir.

TES

Elaboració del nou Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Residus Municipals de
Catalunya (PTSIRMC) que serà el document marc de Catalunya per a la gestió de residus i les
infraestructures necessàries.

TES

Inici de la revisió de la normativa de residus a la vista de la nova Directa Marc de Residus i la
nova llei estatal de residus i sòls contaminats.

TES

Inauguració de noves depuradores (Solivella, Tavascan) i inici d’obres d’altres (La Nou del
Berguedà, l’Estany, Gósol).

TES

Revisió de la normativa sectorial específica de residus, en especial, la relativa als procediments
de gestió dels residus a Catalunya, per facilitar els tràmits i incrementar l'eficàcia tant per
l'administració com per les empreses actuants en el sector.
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TES

Revisió de la normativa de finançament d'infraestructures i dels cànons en ordre a establir un
cànon progressiu i actualitzat, que en part serveixi per al finançament d'infraestructures i poder
garantir els sistemes de gestió de residus. En aquest sentit ja s'han revisat els cànons de residus
municipals i s'ha suprimit el de runes per un termini de 2 anys.

Economia i sectors productius
Àmbit 6. Energia i canvi climàtic
Economia i sectors productius
Valoració:

Amb la fita de tramitar i aprovar el Pla de l'Energia i el canvi climàtic 2012-2020, el Govern
treballa en paral·lel en la millora de la potència eòlica instal·lada. En aquest sentit, la
Generalitat ha actuat en defensa d’aquesta energia renovable i ha emprès mesures legals
contra la suspensió cautelar del Mapa eòlic i d’altres projectes locals. A més, entre d’altres
actuacions, l’ICAEN dóna continuïtat a campanyes per incentivar l’eficiència energètica (Pla
Renova’t) en tant que el Govern aprova el Pla d’Estalvi i eficiència energètica dels edificis de
la Generalitat. Cal destacar també el paper actiu de la Generalitat en la cimera sobre el canvi
climàtic de Durban.

Dept.

Descripció de l’actuació

EMO

Treballs per a l’elaboració del Pla d’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 (PECAT 2020) per
millorar la planificació energètica de Catalunya i garantir la qualitat del subministrament, amb
menys dependència de l’exterior i més pes de les energies renovables.

EMO

Aprovació del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica dels Edificis de la Generalitat per reduir un
12% el consum d'energia del conjunt d'edificis i dependències en l'horitzó 2014.

EMO

Dotació d’una línia d’ajuts de 3M€ per al Pla Renova’t de calderes i aires condicionats, que va
concloure amb la substitució de més de 9.000 calderes.

EMO

Convocatòria del Segon Pla Renova’t de finestres i del Sisè Pla Renova’t d’electrodomèstics.

EMO

Impuls al Clúster de l’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC).

EMO

Impuls a les accions legals contra la suspensió cautelar del Mapa eòlic i altres projectes locals.

Àmbit 7. Polítiques d’habitatge, construcció ecoeficient i millora urbana
Economia i sectors productius
Valoració:

Dept.

Els eixos principals d'actuació en aquest àmbit han estat dos: facilitar l’accés a l’habitatge de
la ciutadania i evitar l’exclusió social residencial i reactivar el sector de la construcció per
recuperar també l’ocupació laboral. Mesures com la revisió del Pacte Nacional de l'Habitatge
per adaptar-lo a la situació actual, l'impuls de processos de mediació del Govern previs a les
execucions hipotecàries o la posada en marxa d'un pla de xoc per adjudicar 3.264 pisos
públics buits senten les bases per assolir aquests dos objectius. Pel que fa a la millora de
barris, el Govern ha pres decisions perquè els ajuntaments puguin prorrogar l'execució de les
inversions i garantir així la realització de totes les actuacions.
Descripció de l’actuació
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TES

Inici dels treballs de reformulació del Pacte Nacional per a l'habitatge amb una visió ambiciosa
però realista amb l'objectiu de revifar l'activitat en el sector i garantir un accés més fàcil a
l'habitatge.

TES

Impuls d’un Pla de xoc per ocupar 3.264 pisos públics de protecció oficial que encara estaven
buits arreu de Catalunya, donat així sortida al dèficit històric en matèria d'habitatge i acabar
amb els pisos buits administrats per la Generalitat, que en els darrers anys s'han triplicat.

TES

Signatura d’un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili per identificar una figura d'accés a
l'habitatge entre lloguer i la compra per poder-la implementar en les polítiques d'habitatge i
facilitar així l'accés a l'habitatge.

TES

Obertura d’una nova línia de finançament destinada a habitatge protegit de lloguer, mitjançant
un conveni amb el Banc Europeu d'Inversions, l'Institut Català de Finances i La Caixa que
aportaran 250 M€ per finançar la construcció d'habitatge protegit de lloguer.

TES

Impuls dels processos de mediació previs per evitar les execucions hipotecàries.

TES

Cessió, per part del Govern, de 30 habitatges públics per incorporar-los a la xarxa d'habitatges
d'inclusió social.

TES

Reestructuració de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb l'objectiu de racionalitzar i
millorar la gestió de les polítiques d'habitatge.

TES

Eliminació de l'expropiació forçosa dels habitatges desocupats, donant així compliment a un
dels compromisos del Govern.

TES

Flexibilització i ampliació del termini d'execució dels projectes de la Llei de Barris, per garantir
així el compliment de totes les actuacions i donar marge als ajuntaments per disposar del
finançament necessari.
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Eix 7

Administració

Economia i
La voluntat del Govern de la Generalitat és renovar l’administració catalana i recuperar la credibilitat de
la gestió pública, a través de reformes que facilitin la transparència, l’agilitat, l’eficàcia i l’eficiència dels
serveis públics, però que alhora, introdueixin nous valors inherents a l’administració com el rigor,
l’austeritat i l’avaluació dels resultats. Cal que els ciutadans coneguin els seus drets i els seus deures, i
que l’Administració reforci l’esperit de servei públic i de rendiment de comptes al conjunt de la
ciutadania. En un moment de manca de recursos com l’actual, l’Administració pública més que mai ha de
fer un ús eficient i eficaç dels impostos del conjunt de la ciutadania catalana.
El Govern assumeix aquests criteris i ha aplicat un estricte pla d’aprimament de l’administració pública,
tant pel que fa a estructures organitzatives com a càrrecs i comandaments.
Pel que fa a l’agilitat el Govern considera que un dels principals obstacles a la reactivació econòmica és
l’impost del temps que molts ciutadans es veuen obligats a pagar degut a excessives càrregues i tràmits
burocràtics. Cal invertir aquesta tendència i transformar l’administració en un ens al servei dels
ciutadans, que treballi per facilitar la feina i els tràmits i no a la inversa. Amb aquest objectiu, el Govern
ha proposat un seguit de normes, reconegudes com a Lleis Òmnibus, que tenen per objectiu la
simplificació, l’agilitat i la reestructuració administrativa que permeti la promoció econòmica. En
paral·lel, el Govern també ha derogat més de dues-centes normes per tal de facilitar els tràmits als
ciutadans i a les empreses. Ara més que mai cal donar més facilitats i eliminar les traves burocràtiques als
emprenedors i a tota la gent del país que té iniciatives. En el cas de les empreses, el Govern ha aprovat el
Pla d’Implantació de la Finestreta Única que permetrà suprimir els tràmits de les empreses en un 20%,
fet que els permetrà guanyar competitivitat i eficàcia. En definitiva, es tracta de posar l’Administració al
servei del país per tal de crear riquesa i generar ocupació.
El Govern també vol apropar els ciutadans a la política a través de dotar l’administració de la màxima
transparència, i en aquest sentit, s’ha articulat l’acció de Govern en un Pla de Govern, amb compromisos
concrets i objectius definits i mesurables que permeten l’avaluació i el grau de compliment de
l’administració.
Un dels grans reptes d’aquesta legislatura serà la futura Llei Electoral de Catalunya que haurà de comptar
amb el màxim consens possible, per tal que la ciutadania se senti representada i afavoreixi el seu
apropament amb la política.
En l’àmbit de l’administració de Justícia, el Govern aposta per l’impuls d’un nou model d’oficina judicial
que apliqui criteris de gestió homogenis, racionalitzi els recursos i incorpori al màxim les noves
tecnologies tot en favor d’agilitar i facilitar els tràmits als ciutadans. També en l’àmbit judicial el Govern
està avançant en l’adequació del Codi Civil a la realitat pròpia de Catalunya. En els propers mesos, el
Govern seguirà insistint fins a obtenir de l’Estat el desenvolupament de les noves competències en
l’àmbit judicials que reconeix l’Estatut de Catalunya.
La crisi ha afectat no només les finances de la Generalitat sinó que ha perjudicat greument a molts
ajuntaments i ens locals. És en aquests moments, quan les administracions han de fer un esforç de
contenció de la despesa i evitar duplicitats de tràmits que generen costos innecessaris per als ciutadans.
El rigor en la gestió dels recursos públics i el rendiment de comptes de les actuacions dutes a terme és la
via per aconseguir una administració transparent i propera a la ciutadania.
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Eix 7

Administració

Àmbit 1. Reforma de l’Administració de la Generalitat
Economia i sectors productius
Valoració:

Un dels eixos estratègics del Govern és procedir a la reorganització i simplificació de tot el
sector públic català, amb aquest objectiu s’ha creat el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de
la Reforma de l’Administració. El Consell promou una política de personal racional i objectiva
i també la reforma i la racionalització del sector públic, amb la supressió d’ens instrumentals
que no responen a la finalitat per a la qual van ser creats o en els quals existeixen duplicitats.
Per altra banda, cal destacar que s’ha avançat en la simplificació i la racionalització de
l’ordenament jurídic administratiu català, derogant disposicions que han quedat superades
per altres o aquelles que comporten un excés de regulació. També s’ha procedit a la
supressió d’òrgans administratius amb l’objectiu d’optimitzar recursos i guanyar en eficàcia i
eficiència. Finalment, s’ha avançat en la simplificació normativa i administrativa en els tràmits
empresarials en col·laboració amb la Finestreta Única Empresarial (FUE).

Dept.

Descripció de l’actuació

PRE
GRI

Aprovació dels 5 projectes llei Òmnibus: Llei de promoció de l'activitat econòmica, Llei d'agilitat
i reestructuració administrativa, Llei de simplificació i millora de la regulació, Llei de modificació
del text refós de la Llei d'Urbanisme i Llei de modificació de diverses lleis en l'àmbit audiovisual.

GRI

S’ha aprovat projecte de simplificació administrativa dels tràmits empresarials en col·laboració
amb la Finestreta Única Empresarial (FUE) amb la finalitat d’eliminar el 20% dels tràmits
administratius que han de fer les empreses i simplificar els restants tràmits empresarials. Cal
assolir que el 90% dels tràmits administratius empresarials estiguin disponibles a la Finestreta
Única Empresarial (FUE) en 4 anys

GRI

Aprovació d'un Pla de derogació normativa per tal de facilitar els tràmits a les empreses i les
pimes. Comporta la derogació de 246 disposicions (153 decrets, 91 ordres i 1 resolució). Es
tracta bàsicament de normatives que han quedat superades per altres o que comporten un
excés de regulació.

GRI

S’ha aprovat el Creació del Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració.
Les funcions del Consell són avaluar la situació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
i les seves entitats instrumentals amb criteris de simplificació i eficiència dels recursos
materials, econòmics corporatius i patrimonials i personals del sector públic, i definir i planificar
les actuacions que s'han de dur a terme per a la racionalització i optimització dels recursos
necessaris per al funcionament de l'Administració i del seu sector públic.
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Àmbit 2. Funció Pública

Economia i sectors productius

Economia i sectors productius
Valoració:

La gestió en l’àmbit de la funció pública ha vingut marcada per la situació econòmica actual,
per la qual cosa la major part dels esforços han anat orientats a l’establiment de mesures de
contenció de la despesa de personal. S’ha aprimat de manera significativa l’Administració
(reducció de departaments, reducció d’alts càrrecs i de personal eventual, reducció
d’estructures intermèdies i de comandament, establiment de limitacions a la reposició de
personal, reducció del sector públic de la Generalitat, etc). Queda pendent la reforma
normativa que caldrà abordar al llarg de la legislatura (nova llei de funció pública, llei del
directiu públic, avantprojecte de llei d’Organització de la Generalitat i de les entitats del
sector públic, etc.).

Dept.

Descripció de l’actuació

GRI

Redimensionament de l'estructura de l'administració (reducció d'alts càrrecs, eventuals i
reducció de l'estructura d'òrgans i comandaments, etc.)

GRI

Reducció del nombre de Departaments, que han passat de 15 a 12 (reducció del 20% respecte
al Govern anterior)

GRI

Reducció dels alts càrrecs: de 247 a 207 (reducció del 16,2%)

GRI

Reducció del personal eventual: de 303 a 201 (reducció del 33,7%)

GRI

Reducció d’altre personal directiu a les entitats del sector públic: de 171 a 115 (reducció del
32,7%)

GRI

Reducció de les estructures intermèdies de comandament i àrees funcionals en un 17,5% (de
2.356 a 1.943)

GRI

Suspensió de les noves ofertes públiques d’ocupació, amb excepció de 600 places del cos de
mossos d'esquadra i de 1.245 places per a cossos de funcionaris docents.

GRI

Establiment de mesures d'austeritat en el sector públic de la Generalitat: reducció d'un 6% de la
despesa de personal i un 5% dels efectius de personal.

GRI

Reducció de les retribucions als funcionaris (2011): suspensió de l'aportació al pla de pensions,
reducció del Fons d'Acció Social un 50% i modificació dels criteris de repartiment d'aquests
fons.

GRI

Aprovació d'un acord pel qual es fixen procediments de control de les condicions laborals i les
retribucions de determinats càrrecs i personal directiu. L'acord estableix criteris i procediments
de control orientats a la determinació dels imports retributius, al foment de la transparència i
publicitat del sistema retributiu i a l'establiment de limitacions en ordre a la subscripció de
determinades clàusules contractuals en relació al nomenament i contractació dels càrrecs i
personal laboral del màxim nivell de responsabilitat del nostre sector públic.

GRI

Aprovació d'un pla de racionalització i austeritat de la despesa del 2011 en determinats òrgans
estatutaris. Es tracta d'un Pla de racionalització i austeritat de la despesa corresponent al 2011
del Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes que
implica una reducció significativa de la despesa.
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GRI

Aprovació de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic, amb
l'objectiu de guanyar en eficiència i austeritat. Com a conseqüència de les mesures endegades
des del final de la legislatura anterior es preveu una disminució neta de 64 entitats del sector
públic (23,3 % del total de 275 entitats majoritàries). Cal destacar que els processos d'extinció o
supressió d'entitats només suposen la desaparició de l'ens, però no pas de les seves funcions,
que es continuaran desenvolupant.

Àmbit 3. Organització territorial i administració local
Economia i sectors productius
Valoració:

S’ha establert una relació fluïda amb els municipis i les entitats municipalistes i s’ha intentat
donar resposta a la difícil situació econòmica de les entitats locals del país (modificacions
PUOSC, priorització Fons de Cooperació Local). Per altra banda la situació de crisi ha
aconsellat paralitzar la constitució de les Vegueries i la modificació de la Llei de Governs
Locals. Cal destacar que ja s’han iniciat els treballs per tal d’elaborar la Llei de Governs Locals
i la Llei de finances locals que han de clarificar l’esquema competencial i el finançament entre
les diferents administracions.

Dept.

Descripció de l’actuació

GRI

Modificació de la Llei del Consell de Governs Locals per tal que la constitució d'aquest nou
òrgan previst a l'Estatut de representació dels municipis i les vegueries davant les institucions
de la Generalitat no impliqui un increment de despesa.

GRI

Paralització de la constitució de les Vegueries fins que el Govern espanyol no s'avingui a fer les
modificacions legislatives necessàries per impulsar la constitució real i efectiva de les vegueries
com a organització territorial bàsica de Catalunya.

GRI

Inici dels treballs per elaborar l'avantprojecte de Llei de governs locals que ha de servir per
clarificar quin nivell d'administració és el més eficient per tal de prestar els serveis.

GRI

Inici dels treballs per elaborar l'avantprojecte de Llei de finances locals que ha de servir per
garantir la suficiència financera de les entitats locals.

GRI

Adaptació de les bases del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) a les necessitats dels
ajuntaments. 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:
es permet als nous alcaldes modificar els projectes d’inversions recollits en el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya de 2010; i s’allarga fins al 31 de desembre de 2011 el termini per licitar
obres del PUOSC de 2010.

GRI

Planificació de la convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) del període
2013-2016 de manera que s'optimitzin els recursos assignats i se simplifiquin els tràmits. La
redefinició del POUSC va en la línia que es pugui subvencionar el pagament de projectes
pendents, el manteniment d'equipaments i serveis ja en funcionament i per tal que serveixi per
impulsar iniciatives compartides entres diversos municipis.

GRI

Conveni per impulsar l'avenç de l'administració electrònica als ens locals de Catalunya. El
conveni vol promocionar la interoperabilitat dels sistemes d'informació i la participació en la
creació i prestació de serveis comuns amb l'objectiu final de simplificar els tràmits que han de
fer els ciutadans.
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GRI

Acords de la Generalitat amb les quatre diputacions catalanes per coordinar les actuacions al
servei dels municipis

GRI

Creació d'una ponència permanent amb el Conselh Generau d'Aran per agilitzar els traspassos.
Amb la voluntat de treballar de la manera més coordinada possible entre el Conselh i la
Generalitat s'ha constituït una ponència permanent que estudií i posi sobre la taula els convenis
que hi ha entre les dues administracions i els traspassos que poden produir-se.

GRI

Organització de les eleccions al Conselh Generau d’Aran.

GRI

Impuls a la Comissió Mixta per al desenvolupament de la Carta Municipal de Barcelona.

GRI

S’ha constituït la Comissió Mixta Generalitat – Àrea Metropolitana de Barcelona.

GRI

Aprovació de les entitats municipals descentralitzades de Baldomar (Noguera) i la Serra d’Almos
(Ribera d’Ebre)

Economia i sectors productius
Àmbit 4. Administració de justícia
Economia i sectors productius
Valoració:

L'objectiu més important en matèria d’Administració de Justícia i al qual s'estan dedicant més
esforços és la implantació de la nova oficina judicial. Al llarg d'aquest any s'ha elaborat el
calendari d'implantació per dissenyar-ne l'estructura, definir-ne el projecte i fer-ne la
valoració detallada del cost total de la seva implantació.

Dept.
JUS

Descripció de l’actuació
Implementar el nou model d'oficina judicial a l'Administració de Justícia de Catalunya. La
implantació de la nova oficina judicial és l’element més important de la modernització de
l’Administració de Justícia que faci possible la introducció de metodologies de treball i criteris
de gestió homogenis a totes les oficines judicials, la racionalització dels mitjans instrumentals i
dels recursos humans, i la incorporació de les noves tecnologies. Tot això, amb la finalitat
d’obtenir un servei més àgil, eficaç i de qualitat, que doni un millor servei a la ciutadania.

JUS

Creació del Consell de Justícia de Catalunya

JUS

Transferència a la Generalitat de les quantitats corresponents procedents dels rendiments dels
comptes de dipòsits i consignacions judicials que es generen a favor seu.

JUS

Traspàs de les funcions i serveis dels mitjans del Departament de Barcelona de l’Institut
Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

JUS

Millora de la prestació dels serveis d’assistència jurídica gratuïta. de qualitat vinculada a la
insuficiència de recursos per litigar, promoure l’ús de la llengua catalana per part de tots els
operadors jurídics per aconseguir la seva normalització, modernitzar els Registres civils i
reforçar la justícia de pau i el suport als òrgans judicials.

JUS
JUS

Posada en funcionament del nou edifici judicial del partit judicial de Berga.

JUS

Incorporació de 51 jutges a la plantilla judicial de Catalunya, pertanyents a la 61a promoció de
l’Escola Judicial.

Construcció de l’edifici de l’Audiència Provincial de Girona, l’edifici judicial de Balaguer i
l’ampliació de les infraestructures del partit judicial de Lleida.
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JUS

Presa de possessió de la primera promoció de magistrats del quart torn formats a Catalunya
(CEJFE)

JUS

Acord de cobertura de les baixes laborals a l’Administració de Justícia per garantir el bon
funcionament dels jutjats, malgrat la restricció pressupostària.

JUS

Impuls a un nou cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional orientat a l’àmbit jurídic.

JUS

Conveni de col·laboració amb el Ministeri de Justícia, en matèria de formació continuada de
fiscals, secretaris judicials, metges forenses i advocats de l’Estat que exerceixen a Catalunya.

JUS

Promoció de l'ús i el coneixement del català en l'àmbit de la justícia per aconseguir la seva
normalització: de manera concreta s’han impulsat acords amb els col·legis de procuradors,
notaris, advocats i registradors de la propietat i mercantil.

JUS

Modernització dels registres civils.

JUS

Desenvolupar serveis electrònics a l’Administració de Justícia. Aplicant el mòdul GEF, un
component informàtic, integrat en el sistema e-justícia.cat, desenvolupat pel Departament de
Justícia per a la modernització de l’Administració de justícia a Catalunya, que permet als jutjats
la gestió informatitzada (control, identificació, ubicació) de les peces de convicció, des de la
seva entrada en un procediment judicial fins a la seva destinació legal final, i el control dels
diferents dipòsits judicials de peces. Des de maig de 2011 el GEF és plenament operatiu tant en
els jutjats com en els dipòsits del partit judicial de Cerdanyola del Vallès com a part d’un
programa pilot.

JUS
JUS

Presentació del Llibre blanc de la mediació a Catalunya.

JUS

Es fan efectius els pagaments als ajuntaments que tenen un Jutjat de Pau dels endarreriments
fins a l’any 2010.

JUS

Suport directe de l’administració de justícia a les empreses, a través de la promoció de la
mediació mercantil i la resolució de conflictes entre empreses.

Les sol·licituds de mediació s’han incrementat en un 50% en relació al 2010.

Àmbit 5. Dret i societat

Economia i sectors productius

Economia i sectors productius
Valoració:

El desenvolupament del Codi Civil és l'objectiu fonamental a assolir. En aquest sentit, s'ha
promogut la modificació del llibre III per impulsar la creació de fundacions i agilitar-ne
l'organització i funcionament, està en execució el reglament de mediació en l'àmbit del dret
privat, que amplia els supòsits de mediació familiar i introdueix la mediació civil per
gestionar conflictes sorgits de la convivència ciutadana i social i altres conflictes de caràcter
privat en els quals les parts hagin de mantenir relacions en el futur. S'està treballant també
en els llibres V i VI.

Dept.

Descripció de l’actuació

JUS

Aprovació de la modificació del Llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, amb l’objectiu d’impulsar la creació de noves fundacions mitjançant la disminució
de les quanties necessàries per a la seva constitució, de 60.000 a 30.000 euros. El nou text
també estableix mesures de simplificació administrativa, sense renunciar al necessari control
de l’activitat de les fundacions

69

PLA DE GOVERN 2011-2014
JUS

Constitució dels grups de treballs del llibre V i del llibre VI del Codi Civil de Catalunya. A més, al
llarg de la legislatura es materialitzaran diverses modificacions del Codi, relatives a les persones
jurídiques, a les incapacitats de les persones i a la propietat horitzontal. Tot això lligat amb la
llei reguladora del recurs de Cassació en matèria de Dret civil, actualment en tràmit
parlamentari.

JUS

Reestructuració l'Observatori de Dret Civil de Catalunya per potenciar-lo com a instrument de
seguiment, estudi, debat i divulgació del dret civil català. L’Observatori de Dret Privat de
Catalunya esdevé l’òrgan col·legiat representatiu, de consulta i assessorament de la Comissió
de Codificació. Dins de l’Observatori hi són representades totes les institucions del món jurídic i
judicial (col·legis professionals d’advocats, notaris, registradors, procuradors dels tribunals,
Consell General del Poder Judicial, Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya...) i els
partits polítics.

JUS

Es potencia la mediació en l’àmbit en l’àmbit del dret privat, dotant al Centre de Mediació de
Dret Privat de recursos organitzatius, formatius i divulgatius adients, tant per mitjà del
desenvolupament reglamentari de la llei 15/2009, com per l’optimització de la interacció amb
els òrgans judicials, amb les entitats locals, amb els col·legis professionals i amb les
corporacions de dret públic.

JUS

Aprovació del Pla d’inspecció de fundacions per a l’any 2011.

JUS

Acord de col·laboració amb el Col·legi de Notaris en la gestió telemàtica del Registre de
Patrimonis Protegits i el de Nomenaments Tutelars no Testamentaris.

JUS

A proposta del Departament, el Codi civil espanyol adopta el criteri del codi civil de Catalunya
en les inscripcions de nadons acabats de néixer.

JUS

Incentivar la constitució de fundacions i dotar-les d’un règim de funcionament més àgil i
autònom.

Àmbit 6. Transparència de l’administració i de l’acció de Govern
Economia i sectors productius
Valoració:

S’ha treballat per tal d’establir les línies generals de la nova Llei electoral de Catalunya i s’ha
acordat la creació d’una ponència parlamentària sobre el tema. S’ha elaborat l’avantprojecte
de la Llei de consultes populars. S’ha creat un Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica
per proposar actuacions que facilitin l’accés a la informació, la transparència de l’acció
pública i l’explicació dels resultats obtinguts. Per tal que tot el procediment de contractació
d'obres, serveis i subministraments es faci de manera electrònica, aconseguint més eficàcia i
transparència en la gestió, i sense fer servir paper, s'ha implantat el Gestor Electrònic
d'Expedients de Contractació (GEEC) als departaments de la Generalitat que encara no el
tenien.

Dept.

Descripció de l’actuació

PRE

Aprovació del Pla de Govern 2011-2014, que conté vuit eixos 64 àmbits i 474 objectius.

GRI

Projecte de nova llei de consultes populars no referendàries. L'objecte principal de la norma és
la regulació de les consultes populars diferents dels referèndums, enteses com qualsevol tipus
de crida feta per un poder públic a la població perquè manifesti la seva opinió sobre una
determinada actuació o política pública, mitjançant un vot lliure, directe i secret .

GRI

Inici dels treballs de la ponència parlamentària que elabori una Llei electoral catalana.
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GRI

Signatura de la Declaració de Barcelona contra el frau i la corrupció. Es tracta d'una declaració
en què els poders executiu, legislatiu i judicial del país adquireixen unànimement "el
compromís institucional de lluitar plegats contra la corrupció i el frau".

PRE

S'ha creat l’Oficina de supervisió i avaluació de la contractació pública. Amb la finalitat de
vetllar per l’aplicació del principi de transparència administrativa en la contractació pública a
l’Administració de la Generalitat i els seu sector públic. També per establir directrius i unificar
criteris en matèria de contractació pública.

PRE

Creació de l’òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya.

PRE

Disseny, construcció i implantació del Gestor Electrònic d'Expedients de Contractació (GEEC) al
conjunt de departaments.

PRE

Potenciar l’Oficina Antifrau i fer retornar la seva operativa a la normalitat.

GRI

Reorientació del contingut del Memorial Democràtic, traslladant la seva seu al castell de
Montjuïc i nomenant-ne nou director.

ECO

Realització d’una auditoria externa per tal d’elaborar un informe de la situació econòmicofinancera de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, referida a l’exercici 2010.
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Eix 8

Nació, llengua i cultura

Economia i sectors productius
Catalunya ha estat i és una nació que ha demostrat al llarg de la història la seva fortalesa per tirar
endavant grans projectes de país gràcies a l’esforç col·lectiu de tots els ciutadans. També en moments de
dificultats com l’actual, el poble català demostra un alt grau de compromís i responsabilitat per tirar
endavant el conjunt de la societat des de la convivència, la col·laboració i la solidaritat com a trets
identificatius que ens permeten seguir treballant plegats pel progrés econòmic, social i cultural de
Catalunya.
El Govern assumeix el repte de treure el país de la situació en la que es troba des del respecte i rigor a la
confiança dipositada pels ciutadans de Catalunya, i és en virtut, d’aquesta assumpció de responsabilitat
que el Govern de la Generalitat considera prioritari la consecució d’un finançament just que permeti
gaudir als ciutadans de Catalunya d’un nivell de benestar d’acord amb els rendiments del seu esforç. És
per aquest motiu, que el Govern està fermament decidit a reclamar davant l’Estat un pacte fiscal just per
a Catalunya, d’acord amb l’ampli consens manifestat per la societat catalana.
La llengua se situa en el centre de gravetat de la personalitat nacional de Catalunya. Així doncs, ha
d’esdevenir l’eix al voltant del qual es configuri una bona part de les polítiques educatives, culturals i
cíviques. El català és, també, atès el seu potencial com a instrument d’integració, una eina de primera
utilitat per a mantenir i impulsar la convivència.
El Govern de Catalunya està disposat a defensar l’estatus jurídic, social i nacional de la llengua catalana
davant dels atacs que se li puguin fer tant des de l’exterior com dels de l’interior del país. Per a fer-ho, no
dubtarà en reclamar la complicitat de la societat civil.
El Govern treballa intensament per fer avançar la normalització i l’ús social del català, com ho demostra
el recent acord amb les distribuïdores de cinema, amb l’objectiu d’augmentar significativament l’estrena
de pel·lícules doblades en català, en la línia del que estableix la llei aprovada en la passada legislatura.
L’objectiu de recuperació econòmica del país també passa per la potenciació de la competitivitat de la
indústria cultural catalana. La nostra cultura no és només el nostre signe identitari, que també, sinó que
és el conjunt de valors que ens fan ser creatius, emprenedors, i que durant anys ens han obert al món. I
la cultura és una de les vies principals d’internacionalització del nostre país.
Cal destacar també el Pla Estratègic de la Cultura 2011-2021 que ha aplegat sota un mateix objectiu el
Govern, el sector cultural privat, el teixit associatiu, partits polítics i societat civil. Es tracta de promoure
un gran Pacte per la cultura fet amb el sector cultural privat, el teixit associatiu, els partits polítics i la
societat civil amb l’objectiu d’establir les línies de futur de la nostra cultura, partint del diagnòstic actual.
La defensa de l’autogovern de Catalunya és la defensa dels interessos dels catalans, i per tant, és
obligació del Govern de la Generalitat vetllar perquè el benestar i la prosperitat dels ciutadans i les
empreses catalanes s’adeqüin a les seves capacitats reals. Les aspiracions nacionals responen a la
voluntat de progrés del conjunt de ciutadans, i és sota aquesta premissa que el Govern defensarà la veu i
els interessos de Catalunya davant les institucions polítiques i facilitarà totes les vies possibles
d’expressió i realització nacional.
En aquest sentit, el Govern aposta per potenciar la presència exterior de la Generalitat centrada en
aquelles àrees prioritàries per al rellançament de l’economia catalana i la internacionalització de les
seves empreses.
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Eix 8

Nació, llengua i cultura

Àmbit 1. Un model de finançament propi per Catalunya
Economia i sectors productius
Valoració:

El finançament de Catalunya ha estat un dels principals temes de l’acció del nou govern i s’ha
traslluït en diferents accions. En primer lloc, es va constituir al Parlament la comissió d’estudi
sobre el pacte fiscal, el qual va aprovar un primer informe de conclusions al Congrés. Hi ha
consens quant al punt de partida: Catalunya pateix una situació d’infrafinançament que cal
corregir. D’altra banda, les dades proporcionades per la Conselleria d’Economia i
Coneixement han posat en evidència la magnitud del dèficit fiscal i que el model de
finançament vigent ha estat incapaç de corregir. Pel que fa a la política de traspassos, a
mitjans d’any es va aconseguir la transferència d’immobles d’ús sanitari de titularitat de la
Seguretat Social (acord encara no materialitzat) i el compromís del Govern central a pagar els
759 MEUR de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut, compromís que ha estat
incomplert per part del Govern de l’Estat, motiu pel qual el Govern ha iniciat accions legals
per portar l'Estat als tribunals. La deslleialtat institucional que l’Estat manté amb Catalunya
malmet els esforços que el Govern Català fa per reduir el dèficit públic, alhora que intenta
disminuir la credibilitat del procés de reequilibri pressupostari.

Dept.

Descripció de l’actuació

ECO

Constitució al Parlament d'una comissió d'estudi sobre el pacte fiscal, el qual ha aprovat un
primer informe de conclusions, que ratifica les bases d'un model en la via del concert econòmic.

PRE

Presentació del document base per part de l’Institut d’Estudis Autonòmics per un model de
finançament basat en el concert econòmic.

ECO

Publicació de la Balança Fiscal de Catalunya relativa a l’any 2009 amb el model de finançament
en vigor, on es constata que aquest nivell de finançament manté un dèficit estructural del 88,5%, al mateix nivell que l’any 2005.

ECO

Formulació d'un requeriment davant el Ministeri d'Economia i Hisenda, previ a un recurs
contenciós administratiu, pel compliment de la DA3ª de l'EAC: en joc els 759MEUR relatius al
2008 acordats en la comissió bilateral Generalitat – Estat de traspassos, i consignats en els
pressupostos 2011.

GRI

Acord de la transferència dels immobles sanitaris de titularitat de la Seguretat Social a
Catalunya, en el marc de la comissió bilateral Generalitat – Estat de traspassos celebrada el mes
de juliol. S’estima que aquesta transferència comprèn almenys 150 immobles, entre ells, 7
hospitals com la Vall d'Hebron, Bellvitge o el Josep Trueta, i la seu de l'Institut Català de la Salut

PRE

Publicació d’una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió en què tres quartes parts de la
població catalana es mostra partidària del Pacte Fiscal.
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Àmbit 2. Defensa i millora de l’autogovern
Economia i sectors productius
Valoració:

En aquest àmbit s’ha treballat per tal de defensar i ampliar les competències de la
Generalitat. També s’han impulsat les relacions amb l’Estat per tal d’aconseguir traspassos
pendents i renegociar aquells traspassos realitzats en condicions desfavorables per a
Catalunya.

Dept.

Descripció de l’actuació

GRI

Aprovació de diversos acords bilaterals amb l'Estat, com que les institucions catalanes tinguin
una majoria determinant en la vigilància i el control de la gestió privada de la gestió de
l'aeroport del Prat o el traspàs dels immobles afectes a serveis sanitaris i socials de la Tresoreria
de la Seguretat Social.

GRI

Nou impuls de les relacions bilaterals amb el Govern de l’Estat. La Comissió Bilateral es va
reunir el dia 19 de juliol de 2011 (l’anterior reunió es va fer el 21 de juliol de 2009) i es va
acordar com a temes principals:

GRI

GRI



la constitució d’una Ponència Tècnica per al traspàs dels immobles afectes a serveis
sanitaris i socials de la Tresoreria de la Seguretat Social,



l’articulació del traspàs de beques



la liquidació de les inversions estatals a Catalunya en compliment de la disposició
addicional tercera de l’Estatut



la participació de la Generalitat en la Junta Rectora que controlarà la societat
concessionària de l’aeroport del Prat

Tancament de traspassos en negociació i nou acord en matèria d’autoritzacions inicials de
treball. S’han acordat dues ampliacions de traspassos.


L’ampliació de mitjans materials i econòmics al servei de l’Administració de Justícia,
s’ha acordat per Reial Decret 651/2011, de 9 de maig, amb un cost efectiu de
1.230.893,58 euros i un lliurament per una sola vegada de 5.974.611,66 euros.



L’ampliació de mitjans personals i econòmics en matèria de Funció Pública inspectora
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, traspassats per Reial Decret 206/2010, la
qual es troba pendent de formalització, implica 31 noves places d’Inspectors de Treball
i Seguretat Social i 4 places noves de Subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social.



Així mateix, atès que el nou Reial Decret 557/2011 que desplega la legislació
d’estrangeria preveu nous supòsits d’autoritzacions inicials de treball, i aquests han de
ser analitzats per la Comissió Bilateral a fi de determinar si recau en l’àmbit
competencial de la Generalitat o de l’Estat, la Subcomissió d’Immigració va analitzar els
nous supòsits d’autorització inicial de treball i han estat comunicats al Ple de la
Comissió Bilateral i aquesta n’ha autoritzat la seva publicació al BOE i al DOGC

La Comissió Bilateral ha acordat l’obertura de noves Ponències Tècniques sobre les matèries
següents:


Execució de la legislació laboral en l’àmbit del treball, l’ocupació i la FP per a l’ocupació
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que realitza el Servicio Público de Empleo estatal


Mútues d’accidents de treball



Formació sanitària especialitzada



Autorització de laboratoris farmacèutics i empreses fabricants de cosmètics



Salvament marítim



Seguretat privada



Funcions sobre les dàrsenes esportives



Traspàs titularitat de l’immoble “Palau del Lloctinent”



Justícia: edifici del registre civil de Barcelona



I Institut nacional de Toxicologia

GRI

Presentació de recursos per part de la Generalitat de totes aquelles normatives estatals que
vulneren allò disposat a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Ha iniciat 7 procediments contra
l’Estat per defensar les competències pròpies i ha presentat 2 recursos d’inconstitucionalitat
davant del Tribunal Constitucional (TC). Així, per exemple, s’ ha recorregut davant el TC la Llei
estatal d’economia sostenible atès que hi ha preceptes en matèria de transport públic,
rehabilitació d’edificis i urbanisme que vulneren les competències de la Generalitat.

GRI

Aprovació del Projecte de Llei de consultes populars no referendàries.

Economia i sectors productius
Àmbit 3. Política lingüística
Economia i sectors productius
Valoració:

Dos han estat els objectius prioritaris del Govern en matèria de política lingüística. D’una
banda afavorir l’ús de la llengua catalana en tots els nivells d’ensenyament. I de l’altra, una
ferma defensa de l’ús del català davant dels estament polítics i òrgans judicials, presentant
un recurs contra la sentència del TSJC que qüestiona l’ús del català com a llengua vehicular
de l’ensenyament. També s’han dut a terme accions de promoció i prestigi del català en
molts altres àmbits com són el consum, el món judicial, el cinema i el col·lectiu d'immigrants.

Dept.

Descripció de l’actuació

CLT

Decidida defensa, per part del Govern, del model d’immersió lingüística en tots els nivells
d’educació.

CLT

Presentació del recurs contra la sentència del TSJC que qüestiona l'ús del català com a llengua
vehicular de l'ensenyament.

CLT

Rècord de persones inscrites a les classes de català per adults, amb 127.807 persones durant el
curs 2010-2011.

CLT

Elaboració d’un nou Decret d’organització transversal de la política lingüística.

JUS

Acords amb els col·legis de procuradors, notaris, advocats i registradors de la propietat i
mercantils per a l'impulsa de l'ús del català en els seus àmbits d'actuació.
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CLT

Expedició de més de 3.000 certificats de coneixements de català.

CLT

Assoliment dels 6.500 usuaris en el servei de consultes de la línia OPTIMOT, amb més de 9
milions de consultes.

PRE

Augment de la difusió de la premsa en català amb l’aparició l’edició en català de “La
Vanguardia” i de la consolidació del diari “Ara”, fet que ha comportat que el nombre de lectors
de premsa en català s’incrementi un 29% (Dades Baròmetre de la Comunicació).

CLT

Acord amb les majors per augmentar la presència del català al cinema. S'han destinat 1.581.662
€ al cinema en català, que han permès disposar de 16 pel·lícules doblades, 4 subtitulades i 5
doblades i subtitulades (moltes per primera vegada amb suport digital 2D i 3D en català), a més
de 9 llargmetratges documentals.

CLT

Potenciació del programa “Voluntaris per la llengua” amb 10.555 parelles lingüístiques.

CLT

Consolidació del “Parla.cat” com a plataforma virtual per a l’accés a l’aprenentatge del català
en modalitat no presencial, que s’apropa ja als 100.000 inscrits i s'hi ha format més de 1.000
tutors.

GRI

El Govern s'ha personat en el recurs contra la Llei de l'occità, aranès a l'Aran.

EMO

Aplicació i difusió de les obligacions que estableix el Codi de consum, a partir de la seva entrada
en vigor. (Programa de foment de l'ús del català en els àmbits socioeconòmic, de la justícia, de
la joventut i el lleure, i de les entitats sense finalitat de lucre).

Economia i sectors productius
Àmbit 4. Cultura
Economia i sectors productius
Valoració:

En l'àmbit de la cultura s'han impulsat projectes clau de legislatura per afavorir l'eficiència,
l'agilitat administrativa i l'assentament de les bases per marcar l'estratègia cultural pels
propers anys: s'ha proposat la creació de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, la qual
concentrarà en una única finestreta totes les subvencions en l'àmbit cultural, suposant un
estalvi anual de 2,1MEUR anuals (els quals es dedicaran als creadors); també s'ha proposat la
creació de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, per tal de concentrar la gestió de
diferents equipaments, agilitzant els tràmits i fent economies d'escala i per altra banda, s'ha
redactat el document de bases pel gran Acord de la Cultura i s'ha iniciat la redacció del Pla
estratègic de la Cultura 2011-2021, essent previst que es finalitzi el proper mes de març.

Dept.

Descripció de l’actuació

CLT

Impuls d’un Gran Acord Marc de Cultura amb el sector cultural privat, el teixit associatiu, els
partits polítics i la societat civil per desenvolupar el sistema cultural català; el passat mes de
novembre es va enviar als grups parlamentaris un document de bases per aquest Acord.

CLT

Inici dels treballs d’elaboració del Pla estratègic de la Cultura 2011-2021, que traçarà les
polítiques culturals dels propers 10 anys, partint de la diagnosi actual i pretenent atorgar a la
cultura la màxima centralitat social; aquest 2011 s'han desenvolupat les sessions participatives
amb el sector i el conjunt. del territori per la redacció del Pla, el qual està previst que finalitzi el
proper mes de març.
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CLT

Presentació del Pla Nacional de la Lectura, amb l’objectiu principal de millorar els índexs de
lectura dels catalans i apropar-los a la mitjana europea (passant de l'actual 61,9% de població
que llegeix almenys un llibre al trimestre al 71% el 2016).

CLT

Acord amb la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) i el Gremi d'Empresaris
de Cinema de Catalunya, per incrementar la presència del català a les pantalles de cinema
(passant del 3% de quota de mercat del cinema català l'any 2010 al 25% l'any 2014); amb
aquest Acord s'ha recuperat l'entesa que s'havia perdut entre les parts i que havia comportat el
bloqueig de les majors a doblar en català. L'any 2010 es van doblar 5 pel·lícules de les grans
distribuïdores catalanes i per a l'any 2012 es preveuen 25 pel·lícules entre les de major èxit.

CLT

Celebració a Barcelona durant els propers tres anys de la Convenció Anual d’Exhibidors de
Cinema.

CLT

Creació de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, amb l'objectiu d'unificar en una sola
finestreta totes les subvencions que concedeixen les diferents unitats del departament;
aquesta Oficina estarà operativa l'any 2012 i comportarà un estalvi de 2.187.443 euros/anuals.

CLT

Creació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, la qual concentrarà la gestió de 6
equipaments culturals i permetrà que els diners obtinguts a taquilla reverteixin en el mateix
equipament visitat, que es facin economies d'escala i que en ser un organisme amb titularitat
pròpia, s'agilitzin els tràmits. Els equipaments que gestionarà l'Agència seran el Museu
d'Arqueologia de Catalunya, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya, el Museu d'Història de Catalunya, el Museu d'Art de Girona i el
Centre de Restauració de Béns Mobles, els quals conservaran la seva autonomia de decisió.

CLT

Creació del nou Consell de la Cultura Popular i Tradicional.

CLT

Suport econòmic a les 13 entitats de la Xarxa de l’Observatori per a la Recerca Etnològica de
Catalunya.

CLT

Formació a 1.392 responsables del Grup de Foc com a experts, requisit imprescindible per
poder practicar manifestacions festives amb ús de pirotècnia.

CLT

Inauguració del Nou Centre de Dansa Tradicional catalana a Rubí (Vallès Occidental) amb una
aportació de 330.000 €.

CLT

Concessió d’una nova línia de subvencions a federacions i coordinadores d’entitats culturals.

CLT

Actualització de la base d’entitats culturals i associacions per facilitar una major comunicació i
interrelació entre elles.

Economia i sectors productius
Àmbit 5. Projecció exterior
Economia i sectors productius
Valoració:

S’ha potenciat la política exterior i de cooperació unificant-la a la Secretaria d’Afers Exteriors i
dotant-la d’una forta projecció. El Govern vol fer present Catalunya al món, no només des del
punt de vist institucional, sinó també per ajudar a internacionalitzar l’economia catalana.
S’han impulsat trobades amb finalitats econòmiques amb responsables polítics, consulars i
empresarials dels països més importants del món i de la UE (EUA, França, Regne Unit,
Alemanya, Flandes, Suècia, Irlanda) i també dels emergents, com la Xina i el Brasil. El
president de la Generalitat s’ha entrevistat amb els presidents del Consell Europeu i de la
Comissió Europea, per primera vegada en molts anys. El President ha rebut la presidència de
l’Euroregió fent una crida a exercir influència a les capitals comunitària i estatals. I ha
traspassat la dels Quatre Motors d’Europa a Roine-Alps fent un balanç de la presidència
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catalana, que tenia per objectiu principal la cooperació econòmica. S’ha donat suport a la
Unió per la Mediterrània i s’ha col·laborat en pro d’una cooperació capaç de produir resultats
tangibles a la zona.
Dept.

Descripció de l’actuació

PRE

Impuls internacional a l’agenda política del President. Durant aquest primer any, el President
s’ha entrevistat amb diversos mandataris, destacant les reunions amb els dos màxims
representants de la Unió Europea: amb el president del Consell, Van Rompuy, i amb el de la
Comissió, Durao Barroso, per primera vegada en molts anys. El president Mas ha presentat les
línies mestres de la política d’austeritat del Govern. Aquesta política ha estat avalada pel
portaveu del comissari d’Economia Olli Rehn. També s’ha entrevistat amb els vicepresidents J.
Almunia, comissari de la Competència, i V. Reding, comissària de Justícia, i altres càrrecs
comunitaris.

PRE

Millora de l'estatut de la llengua catalana a la UE. S'han dut a terme diverses actuacions amb
aquesta finalitat, tant des del punt de vista institucional com també per ajudar a
internacionalitzar l'economia catalana.

PRE

Presidència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, centrada en tractar d’exercir influència a
Brussel·les, Madrid i París i a prioritzar la reactivació econòmica.

PRE

Participació en els Quatre Motors per a Europa com a plataforma de promoció dels interessos
econòmics.

PRE

Impuls a la Unió per la Mediterrània, amb la seu de la seva Secretaria a Barcelona, i
col·laboració en pro d'una cooperació capaç de produir resultats tangibles a la zona.

PRE

Reforç recíproc de els capacitats i l’eficàcia de la cooperació per al desenvolupament de
Catalunya i dels organismes internacionals.

PRE

Traspàs de la presidència dels Quatre Motors per a Europa a la regió de Roine-Alps. Presentació
del balanç de la presidència catalana, que tenia per objectiu principal la cooperació en matèria
econòmica.

PRE

Celebració de reunions d’àmbit internacional amb finalitats econòmiques amb responsables
polítics, consulars i empresarials dels països més importants del món (Estats Units, Regne Unit,
França, Alemanya, Japó), de la Unió Europea (Suècia, Flandes, Irlanda) i emergents (Emirats
Àrabs, Xina, Brasil).

PRE

Impuls de les relacions de Catalunya amb Flandes, amb Massachusetts (EUA) i l’Estat de Santa
Caterina (Brasil)

PRE

Aprovació del Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament. Amb l'objectiu de reforçar les
capacitats i l'eficàcia de la cooperació, amb una orientació més centrada en els ajuts materials
als territoris escollits.

PRE

Convocatòria dels Casals Catalans a l’exterior 2011.

PRE

Defensa davant les institucions europees del Corredor Ferroviari Mediterrani.

PRE

Acord de treball per intensificar les relacions entre Catalunya i França

PRE

Actes de solidaritat amb el Poble Japonès pel terratrèmol i posterior tsunami que ha afectat el
nord est de les seves costes.

PRE

Enviament d’ajut humanitari català a Líbia, a Costa d’Ivori, països de la banya d’Àfrica.
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PRE

Aprovació del Pla de Reestructuració de les oficines d’acció exterior de la Generalitat, per
prioritzar el suport a la internacionalització de l’economia i l’empresa catalanes, per garantir la
necessària promoció de Catalunya al món.
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