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El Govern acorda el full de ruta per assolir el traspàs 
complet de Rodalies 
 

• 12.826 trens s’han vist afectats el 2011 per incidències 
remarcables al servei de Rodalia de Barcelona  

 
• El 53% de les incidències van ser per avaries en la infraestructura i 

els combois 
 

• El Govern constata que la saturació de circulacions als túnels 
urbans limita les possibilitats de millora de la xarxa i n’incrementa 
la vulnerabilitat 

 
• Planteja al Ministeri de Foment una negociació per signar el nou 

contracte de serveis i completar el traspàs de Rodalies de 
Catalunya 

 
El Govern ha acordat avui en la reunió del Consell Executiu el full de ruta per 
assolir el traspàs complet de la xarxa de Rodalies de Catalunya. El conseller 
de Territori i Sostenibilitat ha informat el Govern de la situació de la xarxa i de 
les accions que l’Executiu posarà en marxa per a la millora del servei. 
L’informe posa de manifest les conseqüències de la manca d’inversions en els 
darrers 20 anys en noves infraestructures, la saturació dels túnels urbans de 
Barcelona, la sobreocupació als combois de les principals línies, i el reiterat 
nombre d’incidències, que provoca la manca de fiabilitat del servei. 
 
Només al llarg de l’any 2011 es van produir 374 incidències rellevants en el 
servei de Rodalia de Barcelona, que van afectar la circulació de 12.826 trens. 
El 40% de les incidències van ser per problemes en la infraestructura, ja sigui 
a la via, als sistemes de control de trànsit o a les instal·lacions elèctriques, i el 
13%, per avaries en els trens. 
 
L’informe presentat avui al Govern revela també que el grau de compliment de 
Pla d’infraestructures ferroviàries de Rodalia de Barcelona 2008-2015 és de 
només un 7%. En concret, el Ministeri de Foment només ha invertit 277 
milions d’euros dels 4.000 previstos. 
 
A partir d’aquest informe el Govern ha plantejat al Ministeri de Foment 
l’obertura d’una negociació per aprofundir i completar el traspàs de Rodalies 
de Catalunya a la Generalitat, ja que les condicions actuals del traspàs, que 
es limiten a la titularitat, no garanteixen la millora del servei. El Govern 
proposa incloure-hi les infraestructures i les estacions perquè sigui la 
Generalitat qui gestioni tots els elements relacionats directament amb 
Rodalies. 
 



 

�

����������	�
���������������� �

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

3

La negociació ha de permetre també tancar la signatura del nou contracte de 
serveis amb Renfe Operadora després que el Consell de Ministres aprovés fa 
dues setmanes el Decret 22/2012, que contenia, entre d’altres mesures, la 
liberalització del transport ferroviari. El contracte de serveis requereix una 
consignació pressupostària de l’Estat de 148 milions d’euros anuals per 
introduir millores en la gestió i posar en marxa noves línies. 
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El Govern implica el sector privat al Patronat de la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació per 
captar inversió privada per al sistema català de l'R+D 

 
• L’entitat també treballa per rellançar l'impacte de la ciència en la 

societat i en l'activitat industrial de les empreses catalanes, també 
se situen entre els objectius de la Fundació 

 
• Presidida pel doctor Antoni Esteve, entre els patrons de l’entitat hi 

ha la Caixa, el BBVA, Endesa, Esteve, Gas Natural, Telefónica I+D 
o Ibercaja 

 
 
El Govern ha aprovat el canvi de nom de la Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació (FCRI) –que recupera la seva denominació tradicional–, 
i el seu caràcter d’entitat privada, amb un patronat amb majoria de 
representants del sector privat i sota la presidència, des de juny passat, del 
doctor Antoni Esteve, president del grup quimicofarmacèutic Esteve. 
 
Com a entitat privada, la FCRI desenvoluparà les noves missions aprovades 
pel seu Patronat. Aquests objectius se centraran principalment a captar 
inversió privada per al sistema català de recerca i desenvolupament, aplicar 
noves vies de cooperació entre el sector públic i el privat en les activitats 
d’investigació científica a Catalunya i impulsar l'impacte de la ciència en 
l'activitat industrial de les empreses catalanes. En aquest sentit, la Fundació 
incentivarà la millora del reconeixement social de la ciència, a través de la 
divulgació de la recerca en la societat. 
 
Per reforçar la implicació del sector privat, el Patronat de la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació està integrat per 18 vocals: 
 

• Antonio Pareja, director corporatiu de Serveis i Tecnologia d’Endesa. 
 

• Antonio Gallart, director general de Recursos de Gas Natural. 
 

• Carlos Domingo, conseller delegat de Telefónica I+D. 
 

• José Luis Martínez Candial, president del Patronat Cultural d’Ibercaja. 
 

• Josep Manuel Basañez, empresari i exconseller d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 

• Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de 
la Fundació la Caixa. 
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• Carlos Moreira da Silva, president de La Seda de Barcelona 
 

• Albert Serratosa, catedràtic d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la 
UPC. 
 

• Ramon Ollé, enginyer i empresari. 
 

• Lluís Ribas de Pouplana, professor d’investigació ICREA a l’Institut de 
Recerca Biomèdica de Barcelona i empresari. 
 

• Yvonne Colomer, directora executiva de la Fundació Triptolemos. 
 

• Juan José Villanueva, catedràtic en Visió per Computador de la UAB. 
 

• Xavier Ferràs, director del Centre d’Innovació d’ACC1Ó. 
 

• Xavier Baulies, responsable de Recerca i Innovació del Departament 
de Territori i Sostenibilitat. 
 

• Domènec Vila, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. 
 

• Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca. 
 

• Lluís Jofre, director general d’Universitats. 
 

• Iolanda Font de Rubinat, subdirectora general de Recerca. 
 

 
Completen el patronat dos vicepresidents: Lluís Deulofeu, director executiu de 
La Caixa; i Josep M. Martorell, director general de Recerca. El director 
territorial a Catalunya del BBVA, Xavier Queralt, n’és el secretari i Pere Pardo, 
el director de la Fundació. 
 
La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació implementa actualment 
activitats de divulgació científica a Catalunya adreçades a la totalitat de la 
societat i, molt especialment, al jovent, fomentant les vocacions científiques i 
visualitzant socialment els resultats i abast de la recerca. En l’àmbit de la 
cooperació público-privada en R+D i en la generació d’un entorn econòmic 
propici a la recerca, la FCRI impulsarà en la seva nova etapa programes de 
finançament privat d’R+D, activitats de partenariat público-privat en 
investigació i fons d’inversió mixtos per dedicació a la recerca, incentivant 
nous fons altruistes o donacions per promoure la recerca. 
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El Govern aprova el decret sobre la pesca-turisme i 
aqüicultura 
 

• Regula per primera vegada a Catalunya l’exercici de la pesca-
turisme i el turisme pesquer i aqüícola en aigües marítimes i 
continentals 

 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el decret sobre la pesca-turisme, el 
turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i 
continentals de Catalunya que regula, per primera vegada a Catalunya, 
l’exercici d’aquestes activitats. L’objectiu és fomentar la diversificació 
econòmica del sector pesquer, la promoció dels productes i l’apropament del 
sector a la ciutadania des de diferents perspectives, com ara la cultural, la 
gastronòmica, la tecnològica o la social.   
 
Des de fa uns quants anys el sector de la pesca, l’aqüicultura i el marisqueig 
demana la possibilitat de complementar les seves rendes amb l’oferta 
d’activitats de caràcter turístic, educatiu i cultural. A més, també creix la 
demanda de la societat civil d’activitats relacionades amb el mar i les 
tradicions d’aquest entorn. 
 
La regulació també ha de servir per revaloritzar els productes de la pesca, el 
marisqueig i l’aqüicultura de Catalunya i els diferents oficis relacionats i 
promoure la recuperació de la cultura, les tradicions i el patrimoni vinculat a 
les activitats i als oficis relacionats amb aquestes professions. 
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El Govern impulsa un nou inventari de dades 
públiques de la Generalitat per facilitar l’activitat a 
empreses i ciutadans 
 

• La iniciativa s’emmarca en el programa Dades Obertes, iniciat fa 2 
anys, que posa a l’abast de la ciutadania i les empreses tots el 
mitjans de què disposa per facilitar-los l’activitat i afavorir la seva 
competitivitat 

 
El Govern ha aprovat avui impulsar un nou inventari de dades públiques 
susceptibles de ser obertes del conjunt de la Generalitat i dels organismes que 
en depenen. L’Executiu també ha aprovat elaborar un calendari per publicar-
les al web Dades obertes de la Generalitat de Catalunya, prioritzant aquelles 
que puguin aportar millors oportunitats de negoci per a l’emprenedoria i la 
iniciativa social.  
 
La iniciativa s’emmarca en el programa que fa dos anys va posar en marxa el 
portal Dades Obertes, que posa a l’abast de la ciutadania i les empreses tots 
el mitjans de què disposa per facilitar-los l’activitat i afavorir la seva 
competitivitat. El programa respon a la voluntat de l’Executiu d’obrir-se a la 
ciutadania, apropant-la a la informació de què disposa fruit de la seva gestió 
pública i de l’exercici de les seves facultats, tal i com està reflectit al Pla de 
Govern. De fet, segons recull el document de bases Estratègia Catalunya 
2020. Acord Estratègic per a la competitivitat de l’economia catalana i la 
millora de l’ocupació, l’obertura de dades és una mesura amb impacte positiu 
en la millora de la competitivitat de l’economia, en el dinamisme empresarial i 
en l’àmbit de la innovació i el coneixement.  
 
El portal Dades Obertes va encetar la seva activitat fa dos anys amb l’obertura 
de 120 conjunts de dades (dataset) estadístiques, geogràfiques, 
cartogràfiques, meteorològiques i lingüístiques. Al llarg dels darrers dos anys 
el catàleg s’ha anat ampliant fins a superar en l’actualitat la xifra de 250 
conjunts de dades. La darrera ampliació del catàleg va tenir lloc el mes de 
juny amb la incorporació d’informació urbanística, cultural i electoral.  
 
Les actuacions que el Govern ha acordat dur a terme en aquest àmbit són:  
 

• L’elaboració d’un inventari del conjunt de dades públiques de la 
Generalitat i dels organismes que en depenen, no processades ni 
transformades, susceptibles de ser obertes.  

 
• L’elaboració d’un calendari per publicar esglaonadament les dades de 

l’inventari en el web ‘Dades obertes’, prioritzant-hi les que puguin 
aportar millors oportunitats de negoci per a l’emprenedoria. 
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• L’elaboració d’una guia d’aplicació. 
 

• L’impuls de la col·laboració amb entitats, organitzacions i 
administracions, i dels mecanismes de detecció de demanda. 

 
• La promoció de sessions de treball per desenvolupar funcionalitats i 

aplicacions a partir de l’alliberament de conjunts de dades reutilitzables, 
en col·laboració amb altres òrgans de la Generalitat, col·legis 
professionals, cambres, universitats i entitats. 
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El Govern modifica el reglament dels jocs del bingo 
vigent des de l’any 2000 
 

• L’objectiu és actualitzar la normativa introduint les noves 
modalitats i tipologies de joc que han aparegut amb la 
incorporació de les noves tecnologies 

 
El Govern ha donat llum verd avui al decret que modifica el reglament de jocs 
del bingo, vigent des de l’any 2000. La voluntat del Govern és actualitzar la 
normativa introduint les noves modalitats i tipologies de joc que han aparegut 
amb la incorporació de les noves tecnologies. L’objectiu és millorar la 
competitivitat del sector, adaptant les seves necessitats al context econòmic 
actual i als canvis introduïts en el mercat del joc durant els darrers anys.  
 
Pel que fa a la normativa, el decret incorpora tres noves modalitats de joc que 
se sumen al bingo tradicional: el bingo americà, el bingo plus i el bingo 
electrònic. Les dues primeres corresponen a jocs que utilitzen cartrons físics 
per a la seva pràctica, mentre que la tercera es fa mitjançant aparells 
interconnectats i controlats per servidors. Amb aquesta nova regulació, la 
reglamentació del joc a Catalunya s’equipara a la que ja existeix en altres 
comunitats autònomes.  
 
El decret també aposta per la racionalització i la simplificació administrativa. 
En aquest sentit, se substitueix la presentació de documents acreditatius de 
l’obtenció de la llicència municipal corresponent i de la disponibilitat del local, 
per declaracions de responsabilitat.  
 
La nova reglamentació sobre els jocs del bingo entrarà en vigor l’endemà de la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).  
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Altres acords del Govern 
 
Cessió d’espais de formació per als alumnes de l’Escola Judicial a la 
Ciutat de la Justícia  
 
El Govern ha aprovat la subscripció d’un acord de col·laboració entre el 
Departament de Justícia i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), amb 
l’objectiu de cedir espais de la Ciutat de la Justícia per realitzar-hi activitats 
formatives per als alumnes de l’Escola Judicial. Ubicada a Barcelona, l’Escola 
Judicial és el centre de selecció i formació de jutges i magistrats de tot l’Estat, 
així com l’eina de formació permanent dels membres de la carrera judicial.  
 
L’acord neix de la voluntat del Departament de Justícia de col·laborar amb 
l’Escola Judicial del CGPJ en diversos àmbits, entre ells el de la formació dels 
jutges, d’interès comú. Així, amb la signatura de l’acord, l’Escola Judicial 
podrà utilitzar dos espais, ubicats a l’edifici I i a l’edifici G de la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona i l’Hospitalet, per a activitats formatives de jutges.  
 
El conveni de col·laboració també preveu que els alumnes de l’Escola puguin 
assistir de manera no presencial i en temps real a algunes vistes que es 
desenvolupin a la Ciutat de la Justícia, com a part de la seva formació inicial. 
Es farà mitjançant els sistemes de videoconferència operatius al complex 
judicial. 
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat el nomenament següent: 
 
 
Bibiana Domingo Barbena secretària general del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat Abat Oliba CEU (1997). Advocada del 
Cos d’Advocacia de la Generalitat per oposició lliure (2002). 
 
Va iniciar la seva carrera professional com a advocada de la Generalitat a la 
Direcció General d’Assumptes Contenciosos del Gabinet Jurídic de la 
Generalitat. És advocada en Cap del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, des de gener de 2011. És secretària del 
Consell d’Administració de Forestal Catalana, secretària patrona de la 
Fundació del Món Rural i patrona de la Fundació de la Pagesia de Catalunya. 
 
Ha impartit diversos cursos en matèria de responsabilitat patrimonial de les 
administracions públiques i ha participat en diverses ponències en matèria de 
normativa agroalimentària. 
 


