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El Govern aprova el Pla idigital, que posicionarà 
Catalunya entre les 10 euroregions capdavanteres en 
TIC el 2020 
 

• Es tracta de l’estratègia digital catalana que, en línia amb Europa, 
farà de Catalunya un referent europeu de societat digital 
generadora de creixement econòmic 

 
• Promou la participació activa de tots els agents implicats en el 

desenvolupament de la societat digital a Catalunya, en un model 
de col·laboració público-privada integrat i eficient  

 
• Les TIC són una de les principals palanques de canvi que han de 

permetre reactivar l’economia, per la seva doble funció com a 
sector motor de creixement econòmic i com a sector capaç de 
dotar de competitivitat la resta d’activitats 
 

• Catalunya ocupa la vintena posició en el rànquing de les 
euroregions capdavanteres en TIC d’un total de 269 i té una taxa 
de creixement tecnològic superior a la mitjana de les primeres 23 
euroregions  

 
 
El Govern ha aprovat avui el desenvolupament del Pla digital (idigital), la nova 
estratègia de l’Executiu en matèria de societat de la informació que ha de fer 
de Catalunya un referent d’innovació digital que generi creixement econòmic, 
competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformació de 
l’Administració per millorar la qualitat de vida d’empreses i ciutadania. La 
Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del 
Departament d’Empresa i Ocupació, liderarà el pla, en coordinació i 
col·laboració amb la resta de departaments i entitats de l’Administració de la 
Generalitat. 
 
L’idigital és l’aposta del Govern per desenvolupar plenament la societat digital 
catalana com a eina per a la recuperació econòmica del país. I és que les TIC 
són una de les principals palanques de canvi que han de permetre reactivar 
l’economia catalana, per la seva doble funció com a sector motor de 
creixement econòmic i com a sector capaç de dotar de competitivitat la resta 
d’activitats. Existeix una correlació entre el grau de desenvolupament TIC d’un 
país i el seu índex de competitivitat.  
 
Per a una major efectivitat, el pla promou la participació activa de tots els 
agents implicats en el desenvolupament de la societat digital a Catalunya en 
un model de col·laboració público-privada integrat i eficient. 
 
 



 

�

����������	�
���������������� �

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

3

El context europeu i català 
 
El pla va en línia amb els objectius de l’Agenda Digital per a Europa, amb 
l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) i el Pla de Govern 2011-2014.  
 
L’Agenda Digital per a Europa és una de les 7 iniciatives emblemàtiques de 
l’estratègia Europa 2020 proposada per la Comissió Europea, i té com a 
objectiu definir la funció capacitadora fonamental que ha de tenir l’ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per fomentar la innovació, 
el creixement econòmic i la millora de la qualitat de vida tant per a la 
ciutadania com per a les empreses.  
 
Per la seva banda, l’ECAT 2020 estableix que el desenvolupament de la 
societat digital a Catalunya és transversal dins del Govern, en tots els seus 
àmbits, i fora, en la relació amb ciutadania, administracions i empreses i que 
es fixa com a objectius convertir Catalunya en un pol d’innovació digital i 
consolidar-la com a capdavantera en e-infraestructures. 
 
 
Els indicadors 
 
El Pla idigital es marca com a fita posicionar Catalunya en el grup de les 10 
euroregions capdavanteres en TIC l’any 2020 i convertir-la, així, en un referent 
tecnològic a nivell europeu. Actualment ocupa la vintena posició d’un total de 
269. Té una taxa de creixement tecnològic d’un 1,5% superior a la mitjana de 
les primeres 23 euro regions (E23). Per assolir la desena posició en l’horitzó 
2020 hauria d’augmentar fins a un 5% aquest ritme de creixement i incidir en 
la millora de determinats indicadors per arribar a convergir amb el grup de les 
10 euroregions capdavanteres. 
 
Per avaluar aquest desenvolupament tecnològic i assolir la desena posició en 
l’horitzó 2020 caldrà: 
 

• Incrementar un 11,2% el nombre de llars amb accés a internet, fins a 
les 2.123.000 llars. 

 
• Invertir un 60% més en R+D+I fins als 5.275 milions d’euros. 

 
• Incrementar un 75% el nombre d’ocupats en ciència i tecnologia fins 

arribar a 1.300.000. 
 

• Incrementar un 140,8% el nombre de patents TIC fins a les 1.150. 
 
 
A banda, el Pla digital també recull com a propis els objectius que marca 
l’Agenda Digital per Europa (ADUE): 
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• Cobertura de banda ampla bàsica. Europa planteja com a objectiu 
assolir el 100% de cobertura de banda ampla bàsica el 2013, un 
objectiu que Catalunya ja té assolit aquest 2012. 

 
• Subscripcions de banda ampla ultra ràpida. Europa es marca com a 

objectiu arribar al 50% de les llars el 2020. En canvi, l’idigital eleva la 
fita fins al 75% de les llars (2.106.000 llars subscrites). 
 

• Percentatge de població que efectua compres en línia. Europa vol 
arribar al 50% el 2015. L’idigital es fixa el 60% per al 2015 (un 
increment del 84,3% fins a les 3.202.000 persones). 
 

• Percentatge de pimes que utilitzen el comerç electrònic. L’objectiu 
europeu és del 33% el 2015. L’objectiu de l’idigital és arribar al 40% e 
2015. Catalunya té actualment 168.232 pimes que fan compres o 
vendes en línia (27,5%) i vol arribar a les 244.700 el 2015. 
 

• Inclusió digital. Europa es fixa com a objectiu assolir el 75% d’ús 
regular d’internet el 2015. L’idigital, en canvi, vol assolir el 85%.  

 
 
Línies d’actuació del Pla idigital 
 

• Millorar la competitivitat empresarial amb les TIC, potenciant-les 
com a motor per millorar la productivitat i l’eficiència empresarial, de 
manera que es tradueixi en una millora de la competitivitat en un 
mercat global.  

 
• Potenciar el sector tecnològic català, fomentant el desenvolupament 

de les empreses catalanes del sector de les TIC i la consolidació d’un 
sector català de motor de creixement econòmic que serveixi a la resta 
de sectors com a palanca de canvi. 

 
• Dinamitzar l’ocupació gràcies a les TIC, cobrint les demandes dels 

perfils professionals de la societat digital i aprofitant les eines i recursos 
TIC per millorar l’ocupabilitat dels aturats actuals. 

 
• Impulsar projectes tractors de l’Administració, que permetin 

desplegar el potencial dels instruments de la societat de la informació a 
l’Administració i establir els mecanismes per accelerar la seva adopció 
per part d’empreses i ciutadans.  

 
• Fomentar la integració digital de la ciutadania, potenciant el 

coneixement, la utilització i l’aprofitament de les TIC per part de la 
ciutadania com a mesura per impulsar el desenvolupament personal, la 
millora de la qualitat de vida i el foment de la cohesió digital. 
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• Potenciar accions de proximitat i referència, millorant la repercussió 

dels diferents programes de foment de la cultura TIC dirigits a la 
ciutadania, aconseguint així la màxima penetració i eficàcia possible, 
així com impulsar el desenvolupament de continguts i serveis digitals 
adaptats al nou entorn. 

 
 
Projectes tractors 
 
L’idigital es desenvoluparà a través de diferents projectes tractors, iniciatives 
que fan referència a diferents àmbits i que són capaces d’involucrar els agents 
de la cadena de valor. Són projectes que actuen com a elements 
dinamitzadors i impulsors de la indústria de cada sector i de la societat de la 
informació a Catalunya, en els diferents  àmbits d’actuació.  
 
Actualment, el pla compta amb 17 projectes tractors corresponents a quatre 
gran àmbits: clúster TIC, empresa, ciutadania i administració. Aquests 
projectes engloben més de 100 projectes o iniciatives particulars. 
 
El Pla idigital es basa en la col·laboració público-privada. Un model de 
col·laboració integrada, que també cerca sinergies entre els diferents agents 
del sector d’arreu de Catalunya i a escala internacional. Això es tradueix en el 
model de governança del Pla idigital. Està format per diferents òrgans que 
s’encarregaran de la gestió i el seguiment del programa a diferents nivells per 
assegurar l’eficàcia, eficiència i compliment dels objectius del pla.  
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El Govern introdueix 70 hores més de matemàtiques i 
l’assignatura d’emprenedoria al currículum de l’ESO 
   

• Els centres podran organitzar les matèries optatives els tres 
primers cursos d’ESO per reforçar o ampliar les matèries troncals 
 

• Es limita l’elecció d’alguna matèria optativa per part de l’alumnat 
quan no hi hagi un mínim de 10 alumnes, a excepció de la segona 
llengua estrangera, el llatí i la cultura clàssica 

 
 
El Govern ha aprovat introduir més matemàtiques i una nova matèria 
d’emprenedoria i organitzar les matèries optatives que reforcin les matèries 
troncals a l’educació secundària obligatòria amb l’objectiu de millorar els 
resultats acadèmics de l’alumnat. El Consell Executiu ha donat llum verd a la 
modificació del Decret 143/2007 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria, que introdueix aquests canvis. 
 
El nou decret incrementa l’assignació horària destinada a la matèria de 
matemàtiques a segon i a quart d’ESO. Això suposa introduir 70 hores més de 
les que es realitzen fins a aquest curs. Aquest fet no comportarà que 
s’incrementin les hores totals a l’etapa, ja que el mateix nombre d’hores es 
reduirà de les optatives del segon curs i del projecte del treball de recerca de 
quart d’ESO.  
 
Amb aquests canvis, a primer, segon i tercer curs hi haurà un total de 350 
hores de matemàtiques. Setmanalment, seran 3 hores de matemàtiques a 
primer, 4 hores a segon i 3 hores a tercer. A quart d’ESO s’impartiran 140 
hores d’aquesta matèria (4 hores setmanals). 
 
 
Emprenedoria, una nova matèria optativa 
 
Al tercer curs s’introdueix una nova matèria optativa d’emprenedoria que té 
com a finalitat desenvolupar capacitats, competències i actituds de l’alumnat 
respecte a la formació i/o la inserció laboral posterior. De fet, el Reial decret 
llei de 2011 de secundària que va promulgar l’anterior Govern espanyol ja 
preveia oferir la possibilitat de donar classe d’emprenedoria, però l’actual 
Executiu de l’Estat el va derogar.  
 
Així, seguint l’acord del Govern de la Generalitat de potenciar l’emprenedoria, 
el decret aprovat avui introdueix l’assignatura d’emprenedoria a tercer curs. 
Els objectius són els següents: 
 

• Aprendre a elaborar el propi itinerari formatiu i professional. 
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• Ampliar el coneixement de professions diverses. 
 

• Cercar, seleccionar i interpretar la informació, utilitzant-la de forma 
crítica. 

 
• Localitzar fonts d’oferta de feina en els sectors públic i privat. 

 
La nova assignatura s’estructurarà en tres continguts bàsics: autoconeixement 
i itinerari formatiu; mercat laboral i activitat econòmica, i iniciativa 
emprenedora i projecte d’empresa. Al llarg del curs es tractaran aspectes com 
la comprensió de les relacions entre empreses i agents econòmics; la recerca 
sobre les diferents tasques que fan professionals de diferents nivells de 
qualificació, o la resolució de situacions empresarials simulades. 
 
La matèria acabarà amb una activitat pràctica, que consistirà a crear un 
projecte empresarial. El projecte està pensat per implementar-se en equip, 
partint d’un pla d’empresa on s’especifiqui la idea de negoci, el personal i el 
material necessari i la planificació de tasques. 
 
 
Optatives per reforçar les matèries comunes 
 
Una altra de les novetats del decret és que els centres podran organitzar les 
matèries optatives en els tres primers cursos, per reforçar o ampliar les 
matèries troncals. A més, podran utilitzar aquest marge per ampliar la 
dedicació horària d’alguna matèria del currículum.  
 
El decret limita l’elecció d’alguna matèria optativa per part de l’alumnat quan 
no hi hagi un mínim de 10 alumnes, a excepció de la segona llengua 
estrangera, la cultura clàssica o el llatí en el cas de quart curs. A tercer curs, a 
més, els centres han d’oferir la matèria d’emprenedoria. 
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El Govern aprova la venda del segon edifici públic i el 
posterior lloguer a favor de la Generalitat 
�

• El passat mes de març es va vendre la seu del Departament de 
Territori i Sostenibilitat per un import de 52 milions d’euros 
 

• Ambdues operacions s’emmarquen en el programa d’alienació 
d’immobles per reduir dèficit públic i equilibrar les finances de la 
Generalitat   

 
 
El Govern ha autoritzat avui la venda i el posterior contracte de lloguer a favor 
de la Generalitat d’un immoble situat al carrer Muntaner, 221 de Barcelona. 
L’edifici ha estat adquirit per Mutual Mèdica de Catalunya i Balears MPS, a 
Prima Fixa, per un import de 2.550.000 euros. L’immoble, que té una 
superfície de 1.080 m2 distribuïts en una planta sota rasant i 7 plantes sobre 
rasant, està ocupat pels serveis territorials del Departament de Cultura a la 
ciutat comtal. La Generalitat continuarà a l’edifici durant un mínim de vint anys, 
amb un lloguer anual de 139.200 euros.    
 
L’operació s’emmarca dins el programa de privatitzacions que el govern ha 
dissenyat per aconseguir reduir dèficit públic amb l’import íntegre de 
l’operació. Es tracta d’uns ingressos atípics que s’han previst per equilibrar les 
finances de la Generalitat, la mateixa fórmula que han utilitzat altres empreses 
i entitats en els darrers anys. Els ingressos aconseguits també es destinaran a 
reduir endeutament, ja que permetran cancel·lar els censos amb els quals es 
troben gravats els immobles. En concret, l’edifici del carrer Muntaner tenia un 
cens de 1.850.000 euros.  
 
Es tracta de la segona venta, després que el passat  27 de març es donés el 
vistiplau a la compra per part de l’empresa Bancalé Servicios Integrales de la 
seu de Territori i Sostenibilitat a Barcelona, ubicada a l’avinguda Josep 
Terradellas 2-6, per un import de 52 milions d’euros.  
 
La Generalitat va posar en marxa aquest procés de venda d’immobles el 
passat mes de gener. Paral·lelament, l’operació de la seu de Territori i 
Sostenibilitat forma part d’un segon procediment pel qual s’han posat a la 
venda determinats béns propietat de l’empresa pública Edificis i Equipaments 
de Catalunya (Eecat).  
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El Govern estableix una pròrroga extraordinària de 4 
anys per a la Llei de barris 

 
• Els ajuntaments que no hagin conclòs els projectes en finalitzar la 

pròrroga ordinària de 2 anys que preveu la Llei, tindran ara 4 anys 
més de termini 
 

 
El Govern ha aprovat avui una pròrroga extraordinària de 4 anys per als 
ajuntaments beneficiaris dels ajuts de la Llei de barris que no hagin acabat els 
seus projectes un cop finalitzada la pròrroga ordinària de 2 anys. L’Executiu 
considera necessària la mesura per fer front a l’actual context pressupostari i 
garantir l’execució de les actuacions, que han tingut un impacte positiu al 
territori. 
  
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial preveia un termini de 4 anys perquè els 
ajuntaments beneficiaris dels ajuts executessin els seus projectes de 
regeneració integral, amb la possibilitat d’optar a una pròrroga ordinària de 2 
anys més. No obstant això, la irrupció de la crisi financera internacional ha 
donat lloc a un nou escenari en què les administraciones públiques han hagut 
d’afrontar un reajustament pressupostari, acompanyat d’un gran esforç de 
contenció. En el cas dels projectes derivats de la Llei de barris, aquest context 
ha provocat que els dos anys de pròrroga ordinària hagin estat insuficients per 
a alguns ajuntaments. 
 
Atès que l’efecte dels ajuts ha estat positiu per millorar les condicions 
urbanístiques i socials dels barris beneficiats, el Govern considera necessari 
ampliar en 4 anys més el termini de la pròrroga, de manera extraordinària. 
Així, el Consell Executiu ha aprovat la inclusió d’una disposició transitòria al 
decret de la llei per regular les condicions en què els consistoris es podran 
acollir a la pròrroga excepcional. 
 
 
Projectes finançats 
 
Podran gaudir d’aquesta pròrroga excepcional els ajuntaments que hagin 
obtingut finançament per als projectes d’intervenció integral a l’empara de les 
diferents convocatòries d’ajuts del Programa de barris. En tot cas, en el 
moment d’entrada en vigor d’aquesta modificació, s’hi podran acollir els 
municipis que hagin exhaurit o estiguin a punt d’exhaurir el termini de pròrroga 
ordinària sense haver pogut acabar la totalitat de les actuacions previstes. 
 
Igualment, la causa per no haver pogut finalitzat els projectes ha de ser aliena 
als ajuntaments. En optar a la nova pròrroga, han de seguir garantint l’equilibri 
pressupostari entre els diversos camps d’actuació.  
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Per a aquells consistoris que han exhaurit la pròrroga ordinària, la sol·licitud 
per poder-se acollir a aquesta mesura excepcional s’haurà de presentar en el 
termini màxim de dos mesos des de l’entrada en vigor del decret. Entre els 
ajuntaments que, a hores d’ara, es troben en aquesta situació hi ha els de 
Manlleu, Santa Coloma de Gramenet, Tortosa, Sabadell, Berga, Montcada i 
Reixac, Mataró, Tarragona, Canovelles, Solsona, i Santa Perpètua de 
Mogoda.  
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Neix ‘infraestructures.cat’, la marca de la nova societat 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 
 

• Integra les antigues societats GISA, REGSA i REGESA i promou la 
gestió centralitzada de totes les infraestructures que promou el 
Govern 
 

• La fusió de les tres societats consolida un estalvi de 9 milions 
d’euros anuals en despesa corrent 

 
 
El Govern ha donat llum verd a la marca de la nova entitat Infraestructures de 
la Generalitat de Catalunya, infraestructures.cat, que integra les antigues 
societats Gestió d’Infraestructures (GISA), Regs de Catalunya, SAU (REGSA) 
i Reg Sistema Segarra-Garrigues (REGSEGA). La marca infraestructures.cat 
aglutina els tres organismes i evidencia la gestió centralitzada de totes les 
infraestructures que promou el Govern de la Generalitat, des de l’encàrrec de 
l’execució fins a la construcció i el manteniment posterior de cada obra.  
 
La fusió de les tres societats, que consolida un estalvi de 9 milions d’euros 
anuals en despesa corrent, s’emmarca en el procés de racionalització, 
reducció i simplificació del nombre d’entitats del sector públic de la Generalitat. 
El 13 de març passat el Govern va autoritzar la fusió de les tres entitats i la 
modificació de la denominació social de l’entitat resultant que ha passat a ser 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, deixant sense efecte les 
anteriors.  
 
 
El logotip 

 
 
El ‘punt cat’ permet la seva projecció internacional, que és un dels objectius 
estratègics de la nova societat. L'element gràfic està format per les 4 barres de 
color verd disposades seguint la forma del mapa de Catalunya, de manera 
que representa la senyera i identifica clarament des d’on opera la societat. A 
la vegada, les barres representen bigues, els fonaments indispensables de 
qualsevol infraestructura, que volen simbolitzar la solidesa dels projectes que 
lidera la societat. El color verd més proper als colors naturals i sostenibles 
recorda els recursos cromàtics per a la senyalització. 
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El Govern reestructura l'Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya  
 

• Respon a la necessitat de reflectir els dos grans àmbits de 
formació del centre: la policial i la de bombers i protecció civil 

 
 

El Govern ha aprovat avui el decret que defineix la nova estructura de l'Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya. L’adaptació respon a la necessitat de 
reflectir els dos grans àmbits de formació especialitzada i diferenciada que 
ofereix el centre: la formació de policies i la de bombers. Igualment, 
l’experiència d’aquests quatre anys de funcionament de l’Institut ha posat de 
manifest la necessitat de disposar d’una identitat singular diferenciada per a 
les escoles d’aquests dos col·lectius majoritaris.  
 
Amb la reestructuració aprovada avui, l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya s’organitzarà en dos òrgans diferenciats: 
 

• Escola de Policia de Catalunya. S’estructura en l’Àrea d’Instructors de 
Policia, l’Àrea de Continguts de Formació Policial i el Servei de 
Formació Policial.  

 
• Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya. S’estructura en 

l’Àrea d’Instructors i de Continguts en Riscos, Emergències i Protecció 
Civil, el Servei de Formació en Riscos i Emergències i la Secció de 
Formació en Protecció Civil. Per primera vegada s’ofereix un tractament 
específic i diferenciat a la formació que ha de rebre el personal dels 
col·lectius professionals de protecció civil. 

 
 
La reestructuració s’emmarca en el Pla de Govern 2011-2014, que preveu 
singularitzar la personalitat de l’Escola de Policia i de l’Escola de Bombers en 
l’estructura organitzativa i de funcionament de l’Institut.  
 
D’altra banda, la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya permet que l’Institut utilitzi les anteriors denominacions en les 
activitats formatives que organitza i que tinguin com a destinataris el personal 
d’aquests àmbits.  
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El Govern redueix les càrregues administratives i 
afavoreix l’accés a les titulacions superiors de busseig 
professional 
 

• Aprova el decret que estableix les condicions per exercir 
l’activitat, que pretén afavorir la dinamització del mercat de treball 
al qual poden accedir els titulats professionals d’aquest àmbit 

 
 
El Govern ha aprovat avui el decret que estableix les condicions per exercir el 
busseig professional a Catalunya, amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats 
del sector i agilitar els processos administratius. La nova regulació permetrà 
dinamitzar el mercat de treball a Catalunya i millorar les possibilitats 
d’ocupació d’aquests professionals en l’àmbit europeu.  
 
L’aprovació del nou decret respon a la necessitat d’adaptar la normativa a la 
directiva europea, dinamitzar l’activitat i fer front a la nova realitat del sector, 
amb una gran tradició al país. Així, l’aparició de noves tecnologies i les noves 
necessitats associades als treballs subaquàtics, ja siguin tradicionals o no, 
recomanen establir unes normes per a aquesta activitat, que permetin afrontar 
amb garanties i seguretat les intervencions humanes al medi ambient aquàtic.  
 
El decret aprovat estableix les titulacions professionals i els certificats 
necessaris per exercir el busseig professional a Catalunya, les seves 
competències, els requisits i les condicions necessàries per obtenir-los.  
 
Així, les titulacions professionals per a l'exercici del busseig professional a 
Catalunya són les següents: bussejador professional de petita profunditat; 
bussejador professional de mitjana profunditat; bussejador professional de 
gran profunditat d'intervenció; bussejador professional de gran profunditat a 
saturació, i cap de complex hiperbàric. La nova regulació també estableix el 
certificat de formador en busseig i el d'operador de cambra hiperbàrica. Són 
vàlides les titulacions de caràcter equivalent expedides per les autoritats 
competents de qualsevol comunitat autònoma o Estat membre de la Unió 
Europea. 
 
Qualsevol persona que se sotmeti a un medi hiperbàric per a la pràctica 
d'intervencions hiperbàriques o subaquàtiques de caràcter laboral o 
professional en aigües que pertanyin a l'àmbit territorial de Catalunya, tant si 
són marítimes com continentals, ha de tenir el títol de busseig professional 
adequat al seu nivell d'exposició hiperbàrica.  
 
Els professionals han de tenir la targeta d’identitat professional que emet el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
corresponent al seu títol, especialitat o certificat, o bé el document equivalent 
que acredita les titulacions equivalents emeses per entitats o autoritats 
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competents de qualsevol comunitat o Estat membre de la Unió Europa. Així 
mateix, també ha de tenir el diari de busseig professional, editat i expedit pel 
Departament d’Agricultura, on constin les dades professionals, les titulacions i 
les especialitats, i els reconeixements mèdics periòdics del titular, així com la 
renovació cada dos anys dels cursos de suport vital bàsic, suport vital avançat 
i primers auxilis amb oxigen per als accidents de busseig, corresponents a la 
seva categoria professional. 
 
Per exercir l’activitat d’operador de cambra hiperbàrica cal també el diari que 
acrediti totes les operacions hiperbàriques en què hagi participat (indicant lloc, 
data, durada, perfil de compressió i cotes de treball de les recompressions).  
 
En resposta a les demandes del sector, el decret introdueix modificacions per 
permetre que els bussejadors que inicien la seva carrera amb estudis de petita 
fondària puguin accedir a nivells superiors de capacitació professional.  
 
El desenvolupament de les activitats subaquàtiques queda subjecte a les 
limitacions que estableixin les administracions competents en funció del lloc 
on es realitzi o de la finalitat del busseig. Les normes que estableix el decret 
no són aplicables al busseig militar, ni a les immersions en el medi hiperbàric 
derivades d’una activitat d’investigació científica, ni al busseig realitzat pels 
cossos policials i de bombers de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
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El Govern i el CGPJ signaran un acord per garantir la 
compatibilitat dels sistemes tecnològics de 
l’Administració de justícia  
 

• Permetrà millorar l’activitat jurisdiccional i incrementar la qualitat 
del servei 

 
 
El Govern de la Generalitat i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) 
signaran un acord marc de col·laboració tecnològica per facilitar l’intercanvi 
d’experiències i assegurar la compatibilitat i la interoperabilitat dels sistemes i 
aplicacions que s’utilitzen a l’Administració de justícia.  
 
El conveni, que se signarà properament, recull les actuacions que s’han de 
dur a terme per optimitzar la plataforma d’interoperabilitat del CGPJ, 
l’anomenat Punt Neutre Judicial, i alhora establir un sistema de tractament i 
explotació de dades de l’Administració de justícia. L’objectiu és que les 
oficines judicials de Catalunya (unitats processals de suport directe, serveis 
comuns processals que es creïn en desenvolupament de la Llei òrganica del 
poder judicial i jutjats de pau) puguin treure el màxim rendiment d’aquesta 
plataforma. Això permetrà l’exercici de la funció jurisdiccional i l’increment de 
la qualitat del servei. 
 
L’accés al Punt Neutre Judicial dels treballadors dels jutjats i de les unitats que 
li donen suport es fa introduint un codi d’usuari i una contrasenya que 
prèviament ha lliurat el CGPJ a cada òrgan judicial. A cada jutjat es designa 
una persona responsable de l’ús d’aquest accés exclusivament per a les 
actuacions judicials que ho requereixin. 
 
El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Justícia, col·labora 
des de fa anys amb el CGPJ en matèria tecnològica per millorar la qualitat i 
l’eficàcia del servei que l’Administració de justícia presta al ciutadà. Amb la 
propera signatura d’aquest acord es completarà el marc de cooperació 
establert el 30 de setembre de 2009 entre el CGPJ, el Ministeri de Justícia i la 
Fiscalia General de l’Estat per establir un Esquema judicial d’interoperabilitat i 
seguretat (EJIS), al qual es van adherir els territoris amb competències en 
matèria de justícia, entre els quals Catalunya. 
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NOMENAMENTS 
 
 
El Consell Executiu ha aprovat els nomenaments següents:  
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
Miquel Calçada i Olivella, comissari per a l’organització i 
desenvolupament dels actes commemoratius del 300 aniversari de l’11 
de setembre de 1714 
 
Nascut a Sabadell l’any 1965. 
 
Llicenciat en Periodisme. Ha fet estudis de Dret i Humanitats. Va començar la 
seva carrera professional l’any 1980 a Ràdio Terrassa. L’any 1983 va ser la 
primera veu de Catalunya Ràdio, on va treballar fins al 1996. Els programes 
més destacats que va dirigir i presentar són Mikimoto club i Pasta gansa, 
aquest últim durant 10 temporades. 
 
A Televisió de Catalunya va ser pioner en el format talk show, amb Persones 
Humanes, fins el 199, cadena on també va presentar Afers exteriors. També 
ha presentat i dirigit programes de servei públic en diverses ocasions, com 
Bricolatge Emocional, El mètode Larson per deixar de fumar o La marató 
2007, dedicada a les malalties cardiovasculars, entre d’altres. 
 
L’any 1992 va fundar l’emissora de ràdio Flaix FM, que actualment forma part 
del Grup Flaix juntament amb Ràdio Flaixbach. Col·labora amb La 
Vanguardia, l’Ara i l’Avui. 
 
Ha rebut, entre d’altres, el Premi Nacional de Radiodifusió del Govern de la 
Generalitat (2000). També ha estat reconegut amb el Premi CIEMEN 2010, el 
Premi Òmnium Cultural de TV (1996 i 2008), el Premi Periodístic Catalunya 
Exterior (Generalitat de Catalunya 2003) i el Premi Òmnium Cultural de ràdio 
(1994). 
 
 
DEPARTAMENT DE SALUT 
 
El Govern també ha aprovat proposar els representants del Govern de la 
Generalitat al Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i de Sant Pau. Els representants proposats són els següents: 
 
Xavier Pomés i Abella, president del Patronat de la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau 
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Nascut a Barcelona l’any 1948. 
 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB). Ha 
exercit com a metge de l’Institut Català de la Salut (ICS) i professor de la 
Facultat de Medicina de la UB (1980-1983). Entre el 1983 i el 1985 va dirigir 
els serveis sanitaris de la Diputació de Lleida. Va ser conseller de Governació 
i d’Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya (1995-2002) i conseller 
de Sanitat (2002-2003).  
 
Actualment és delegat de la Cúria General de l’Ordre Hospitalari de Sant Joan 
de Déu per als centres de l’Amèrica Llatina i president de la Junta de l’Hospital 
Clínic de Barcelona.  
 
 
Enric Agustí i Fabré, membre del Patronat de la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau 
 
Nascut a Barcelona l’any 1954. 
 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) l’any 1977. Mestratge en Economia de la Salut per la Universitat de 
Barcelona (UB) i en Gestió Gerencial Hospitalària per EADA.  
 
Ha exercit com a metge especialista en cures intensives a l’Hospital Creu Roja 
de l’Hospitalet de Llobregat, com a metge inspector de l’ICS, com a director 
gerent de l’Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès i com a director 
gerent de l’Hospital de Sant Jaume de Calella. També ha estat subdirector de 
l’Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut (CatSalut), director gerent del 
Consorci Sanitari de Terrassa, subdirector del CatSalut i director general del 
Grup Sagessa de Reus. Actualment és gerent de la Regió Sanitària Barcelona 
del Servei Català de la Salut. 
 
 
Josep Manuel Basáñez i Villaluenga, membre del Govern de la 
Generalitat al Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i de Sant Pau 
 
Nascut a Burgos l’any 1942.  
 
Enginyer Industrial i Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
Ha estat conseller d’Economia i Finances del Govern de la Generalitat (1987-
1988), vicepresident del Consell de Política Fiscal i Financera i membre del 
HLG de Partenariat Público-Privat a la Unió Europea. Actualment és 
vicepresident primer de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, vicepresident de Foment del Treball Nacional i de la CEOE.  
 


