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El Govern presenta el Marc per al plurilingüisme per 
garantir que l’alumnat domini diferents llengües en 
acabar l’educació obligatòria 
 

• Es donaran instruments a l’alumnat per afavorir les 
oportunitats de comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida  
 

• El nou Marc plurilingüe consolida el català com a llengua 
vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora 
del tractament integrat de les llengües 

�

• A més de potenciar les llengües estrangeres previstes en el 
currículum, es difondran les llengües d’origen de l’alumnat 
nouvingut 

 
• La finalitat és aconseguir que l’any 2018 l’alumnat sigui 

competent en llengua catalana, en llengua castellana i en una 
llengua estrangera en acabar l’ESO 
 

• El Marc inclou un programa pilot en llengua estrangera a 50 
centres amb alumnat de primària, ESO, batxillerat i FP 

 

 
El Govern ha aprovat avui posar en marxa el Marc per al plurilingüisme del 
Departament d’Ensenyament, que té com a objectiu que el sistema educatiu 
garanteixi el domini del català, del castellà i de l’anglès i del coneixement 
d’altres llengües en acabar l’educació obligatòria. El nou Marc plurilingüe 
consolida el català com a llengua vehicular de referència de l’aprenentatge i 
com a dinamitzadora del tractament integrat de les llengües. També 
proporcionarà als alumnes els instruments necessaris perquè tinguin accés a 
les oportunitats de comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida i perquè 
obtinguin una capacitació i formació professional.  
 
Amb aquest Pla s’implantarà un nou model per assegurar el domini de la 
llengua catalana, el domini de la llengua castellana i el domini de l’anglès i el 
coneixement d’altres llengües. A més, s’afermaran i difondran les llengües 
d’origen de l’alumnat nouvingut, com a riquesa personal i col·lectiva.  
 
D’acord amb els objectius europeus per al 2020, el Marc per al plurilingüisme 
estableix els nivells de competència en llengües estrangeres corresponents al 
Marc Europeu de Referència per a les Llengües: el nivell B1 en la primera 
llengua estrangera i l’A2 en la segona llengua estrangera al final de l’ESO, i el 
nivell B2 en la primera llengua estrangera i el nivell B1 en la segona al final de 
batxillerat i cicles formatius de grau superior. 
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Els objectius del Departament de cara a l’any 2018 són que al final de 
l’educació obligatòria l’alumnat sigui competent en llengua catalana, en 
llengua castellana i, com a mínim, en una llengua estrangera -prioritàriament 
l’anglès- i  que un 75% hagi tingut l’opció de conèixer una altra llengua. Un 
altre objectiu és aconseguir que al final de l’ESO el percentatge d’alumnes que 
assoleixen el nivell B1 sigui superior al 50% en la primera llengua estrangera. 
 
Programa pilot en llengua estrangera  
 
Pel que fa a les actuacions previstes pel Departament d’Ensenyament de cara 
al curs vinent, es treballarà en un disseny curricular plurilingüe, es farà 
pilotatge amb aquest nou disseny en un grup de centres experimental, es 
consolidarà un suport documental –es farà un recull específic i es publicaran 
orientacions per a l’aplicació del projecte– i es crearà un espai web en què es 
recollirà informació, orientacions i materials. 
 
En relació amb el pilotatge que es realitzarà en un grup experimental de 50 
centres arreu del territori català, l’objectiu és incrementar el coneixement de 
les llengües estrangeres entre l’alumnat de primària, ESO, FP i batxillerat. 
Està basat en un disseny en què s'incrementa l’exposició lingüística a 
aquestes llengües en el context escolar i social: a primària un mínim del 12% 
del currículum, a l’ESO del 15%, a FP del 15% i a batxillerat del 18%. 
 
Marc i normativa 
 
Aquesta actuació s’emmarca dins del Pla de Govern 2013-2016, en què 
s’estableix com a objectiu prioritari millorar i ampliar la competència lingüística 
i comunicativa de l’alumnat en el marc d’un model plurilingüe en un sistema on 
la llengua normalment emprada és el català. L’ofensiva de país a favor de 
l’èxit escolar 2012-2018 també marca l’objectiu de millorar la competència dels 
alumnes en llengües estrangeres a partir del nou model d’ensenyament 
plurilingüe. Així mateix, els objectius europeus per al 2020 preveuen que com 
a mínim el 50% dels joves de 15 anys siguin capaços de mantenir una 
conversa simple en la primera llengua estrangera i que com a mínim el 75% 
de l’alumnat del primer cicle d’educació secundària conegui almenys dues 
llengües estrangeres.  
 
El títol II de la Llei d’Educació de Catalunya fixa els principis generals de la 
regulació del règim lingüístic i determina els nivells competencials en el marc 
europeu de referència per a l’aprenentatge l’ensenyament i l’avaluació de les 
llengües. 
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El Govern destina gairebé quatre milions d’euros al 
foment d’actuacions de caràcter social, cívic i 
associatiu destinades a infants i joves 
 

• El Consell Executiu ha renovat les subvencions a les sis grans 
federacions d’educació en el lleure  

 

• 1,7 milions d’euros es destinaran a beques i cohesió social  
 

El Govern de la Generalitat destinarà aquest 2013 un total de 3.979.699 euros 
al foment d’actuacions de caràcter social, cívic i associatiu destinades a 
infants i joves. La dotació s’emmarca en les subvencions anuals que el 
Departament de Benestar Social i Família atorga a les sis grans federacions 
d’educació en el lleure que existeixen a Catalunya. En concret, entre la 
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) i la Direcció General 
de Joventut (DGJ), la partida es distribuirà així:  
 

ENTITAT  IMPORT 

Coordinació Catalana de Colònies, 
Casals i Clubs d’Esplai 

889.597 � 

Fundació Pere Tarrés  475.550 � 

Escoltes Catalans  321.570 � 

Fundació Catalana de l’Esplai  974.464 � 

Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya 

684.490 � 

Moviment Laic i Progressista 634.028 � 

TOTAL 3.979.699 � 

 
 
La col·laboració entre la Generalitat i les federacions s’emmarca en la 
pròrroga de convenis signats entre ambdues parts en exercicis anteriors. Una i 
altra expressen la voluntat compartida de continuar aquesta col·laboració per 
a l’any 2013 amb la signatura d’un nou conveni.  
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1,7 milions per a beques i cohesió social  
Entre les prioritats de l’acord vigent, destaca l’atorgament de beques per a 
facilitar la participació dels infants i joves amb necessitats especials a les 
activitats pròpies de l’educació en el lleure, com ara els que viuen en entorns 
familiars amb rendes baixes, amb risc d’exclusió social o que pateixen algun 
tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial, entre d’altres, garantint la 
igualtat d’oportunitats de tots els infants.    
 
La voluntat compartida del Govern i les entitats és promoure ajuts per facilitar 
la participació dels infants i dels joves a les activitats de l’educació en el lleure. 
Uns ajuts centrats en els col·lectius amb necessitats especials per tal de 
garantir la igualtat d’oportunitats i que tots els menors puguin anar de colònies, 
independentment de la seva situació social.  
 
En aquest sentit, del total de 3.979.699 euros es destinen a programes de 
beques i reforç de la cohesió social, aproximadament, 1,7 milions d’euros, un 
import superior al de l’any anterior. 
 
D’altra banda, la transferència de recursos de la Generalitat cap a les entitats 
acordat en el Consell Executiu també inclou el finançament de projectes de 
reforç del voluntariat i el teixit associatiu, d’intervenció en barris i poblacions 
d’interès social, de promoció de la cohesió social o de lluita contra la 
discriminació per raó de sexe, edat, origen o classe social, entre d’altres.  
 
L’educació en el lleure és una intervenció educativa en el temps lliure dels 
infants i joves fora de l’ensenyament reglat i de l’àmbit familiar. Els centres 
d’esplai i els agrupaments escoltes són les associacions juvenils on es porten 
a terme les activitats durant tot l’any. La seva funció educativa és la 
transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació 
integral gràcies als recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps 
d'esbarjo. Alguns dels pilars principals de l’educació en el lleure són la 
participació, la transformació social, la natura, l’aventura, l’educació o la 
ciutadania.  
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El Govern amplia els àmbits geogràfics d’actuació de 
les delegacions a l’exterior per tenir una presència 
directa en països clau per a Catalunya  

• L’ampliació dels àmbits geogràfics es fa aprofitant els recursos 
existents 
 

• La Delegació a França estén les seves funcions a Suïssa, la 
Delegació al Regne Unit ho fa a Irlanda, la Delegació a Alemanya 
amplia la seva actuació a Àustria i la Delegació als EUA ho fa a 
Mèxic 

 
• Aquesta modificació dóna compliment a l’objectiu de “Consolidar 

la projecció exterior de Catalunya, reforçant i racionalitzant l’actual 
xarxa de delegacions” del Pla de Govern de Catalunya 
 

El Govern ha aprovat avui el decret de modificació parcial dels decrets de 
creació de les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
França, al Regne Unit, a Alemanya i als Estats Units d’Amèrica, 
respectivament. La nova disposició modifica els àmbits geogràfics d’actuació 
de cadascuna de les delegacions per tal d’atendre millor les necessitats de 
presència exterior de la Generalitat de Catalunya i atribuir amb més concreció 
l’àmbit geogràfic on cada delegació ha d’exercir les seves competències. 
L’objectiu del nou decret és disposar de la capacitat de tenir una presència 
directa i pròpia en les relacions amb aquests països clau per a Catalunya. 
Aquesta ampliació no suposa cap mena de despesa addicional, ja que es fa 
aprofitant els recursos existents. 
 
Amb la modificació aprovada avui, la Delegació a França estén les seves 
funcions a Suïssa, la Delegació al Regne Unit ho fa a Irlanda, la Delegació a 
Alemanya amplia la seva actuació a Àustria i la Delegació  als EUA ho fa a 
Mèxic. 
 
A banda de facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats d’aquests països, 
també es vol facilitar la participació de la Generalitat en organismes 
internacionals d’interès rellevant per a Catalunya amb seu en qualsevol dels 
països esmentats: 
 

- Des de França i Suïssa: la UNESCO. 
- Des del Regne Unit i Irlanda: el Consell Nòrdic. 
- Des d’Alemanya i Àustria, les funcions de prospecció respecte a les 

relacions amb els països de l’est d’Europa. 
- Des dels Estats Units d’Amèrica: amb les Nacions Unides i els altres 

organismes internacionals amb seu al Canadà, els Estats Units i Mèxic. 
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Amb aquesta modificació es dóna compliment a l’objectiu de “Consolidar la 
projecció exterior de Catalunya, reforçant i racionalitzant l’actual xarxa de 
delegacions” de l’eix 7 de “Projecció exterior i reconeixement internacional de 
la identitat, la llengua i la cultura catalanes” del Pla de Govern de Catalunya.  
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La Generalitat incentivarà les pimes perquè adeqüin 
edificis intel·ligents per a la gent gran a través del 
projecte europeu Wider 
 

• La iniciativa està finançada per la Unió Europea, diverses regions 
de la Mediterrània i ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de 
l’Empresa adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació 

 
• El projecte, dotat amb més de 2,5 milions d’euros, organitzarà 

tallers d’innovació per a pimes de diversos sectors i convocarà 
ajudes directes per a projectes d’empreses catalanes que adeqüin 
habitatges per a gent gran, fent-los intel·ligents i sostenibles 

 
 
El Govern ha aprovat aquest dimarts la participació d’ACCIÓ, l’Agència per a 
la Competitivitat de l’Empresa adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació, 
en el projecte europeu Wider. Aquest programa té per objectiu facilitar la 
cooperació en matèria d’innovació, d’oportunitats de mercat i de nous 
productes entre aquelles pimes que formen part de la cadena de 
subministrament de l’adequació d’habitatges sota criteris d’eco-intel·ligència 
per a gent gran. La intenció és esperonar les pimes vinculades al sector a 
través del foment de l’intercanvi de coneixements entre elles. 
 
El pressupost total del projecte Wider, que es desenvoluparà a set regions de 
la Mediterrània (Espanya, Portugal, França, Itàlia, Grècia, Eslovènia i Bòsnia i 
Hercegovina) entre el 2013 i el 2015, és de més de 2,5 milions d’euros, i està 
finançat per la UE, ACCIÓ i altres entitats de les set regions implicades. A 
Catalunya, es traduirà en l’organització de tallers d’innovació per a les 
empreses de tots els sectors implicats en aquests processos -com l’energètic 
o el de l’hàbitat- i la convocatòria d’ajudes per a pimes que presentin projectes 
d’adequació d’habitatges intel·ligents per a gent gran.  
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El Govern planteja un requeriment davant el Govern de 
l’Estat per invasió de competències en l’àmbit de les 
mútues d’accidents de treball 
 

• L’Executiu entén també que la resolució de l’Estat buida de 
contingut la de coordinació de les activitats de prevenció de riscos 
laborals que desenvolupin a Catalunya les mútues d'accidents de 
treball i malalties professionals 

 

El Consell Executiu ha acordat avui plantejar un requeriment d’incompetència 
davant del Govern espanyol en relació amb l’apartat novè de la Resolució de 
13 de maig de 2013, que estableix el Pla general d’activitats preventives de la 
Seguretat Social a aplicar per les mútues de treball i malalties professionals de 
la Seguretat Social en la planificació de les seves activitats per a l’any 2013.  
 
Des de l'any 2008, la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social aprovava cada 
any una resolució en la qual reconeixia a les comunitats autònomes amb 
competència compartida la coordinació de les activitats de prevenció de riscos 
laborals que portin a terme aquestes mútues als seus territoris respectius, i 
determinar i comunicar a les mútues les activitats que han de desenvolupar al 
seu territori. Aquesta resolució anava acompanyada de la planificació anual de 
les activitats preventives a realitzar per les mútues d'accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social. 
  
Es tracta de les resolucions de 31 de juliol de 2008 (BOE de 20 d'agost), de 30 
de juny de 2009 (BOE de 3 de juliol), de 9 de juny de 2010 (BOE de 19 de 
juny), de 10 de juny de 2011 (BOE de 22 de juny), i de 5 de setembre de 2012 
(BOE de 14 de setembre). 
 
No obstant això, la planificació aprovada mitjançant la Resolució de la 
Secretaria d'Estat de la Seguretat Social de 13 de maig de 2013, se separa 
d'aquests precedents, envaeix la competència de la Generalitat de Catalunya 
en matèria de Seguretat Social i buida de contingut la de coordinació de les 
activitats de prevenció de riscos laborals que desenvolupin a Catalunya les 
mútues d'accidents de treball i malalties professionals, reconegudes en l'art. 
165 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.  
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El Govern promou un Pla d’Atenció Integral a les 
persones amb Trastorns de l'Espectre Autista i a les 
seves famílies 

• L’objectiu del Pla és millorar la detecció precoç de l’autisme, el 
tractament especialitzat, el model organitzatiu assistencial, el 
sistema de derivació i el treball amb les escoles 

  
El Consell Executiu ha aprovat avui el Pla d’atenció Integral a les persones 
amb amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA) i a les seves famílies. La 
planificació, que dóna resposta a una resolució parlamentària, consistirà en 
l’elaboració d’un protocol per millorar la detecció precoç de l’autisme, el 
tractament especialitzat, el model organitzatiu assistencial, el sistema de 
derivació i el treball amb les escoles.   
 
El Pla s’emmarca en el desplegament del Pla integral d’atenció a les persones 
amb problemes de salut mental que ha impulsat el Govern, el qual prioritza 
com a línia estratègica la promoció de la integració de les intervencions dels 
serveis de salut, socials i educatius de la petita infància, de la població en edat 
escolar i de l’adolescència amb especial risc de vulnerabilitat 
  
L’objectiu del Pla és millorar la detecció precoç, establir un diagnòstic 
pluridimensional i pluriprofessional, millorar l’atenció, promovent intervencions 
basades en guies de bones pràctiques i en una cartera de serveis territorials i 
garantir a les persones afectades i a les seves famílies que puguin accedir a 
programes de tractament integral, multidisciplinars, planificats, estructurats i 
avaluats. 
  
El Pla ha estat un treball promogut per tres departaments de la Generalitat: 
Salut, Ensenyament, i Benestar Social i Família, i ha estat consensuat amb 
professionals i societats científiques de l’àmbit dels serveis sanitaris, educatius 
i socials. 
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Altres acords de Govern  
 

La Generalitat s’adhereix al mecanisme de finançament per al pagament 
a proveïdors 

El Govern ha aprovat trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques la petició d’adhesió a la nova fase del mecanisme de suport a la 
liquiditat de les comunitats autònomes 2013. 
 
D’acord amb el Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents 
contra la morositat de les administracions públiques, la Generalitat de 
Catalunya ha de sol·licitar formalment poder participar en aquesta nova fase 
del mecanisme de pagament a proveïdors de les comunitats autònomes i 
entitats locals.    
 
La presentació d’aquesta sol·licitud és un requisit previ a l’activació del 
mecanisme. El Departament d’Economia i Coneixement ha iniciat el procés de 
recollida de la informació que enviarà al Ministeri d’Hisenda aquest mes de 
juliol.  
 
El Govern acorda perllongar un any més l’atribució temporal de 
competències de funció pública a diversos departaments de la 
Generalitat 
 
El Govern ha aprovat avui allargar un any més l’atribució de diverses 
competències en matèria de funció pública als departaments de Salut, de 
Justícia i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pel que 
fa, respectivament, al personal sanitari, penitenciari i de l’àmbit d’execució 
penal, i d’agents rurals.  
 
Les actuals circumstàncies relatives a la formulació d’un nou model de funció 
pública i del règim organitzatiu de la Generalitat fan aconsellable perllongar 
per un període d’un any més l’atribució de competències existent en matèria 
de funció pública a aquests departaments. 
 
Tot i que el departament competent en matèria de funció pública és el de 
Governació i Relacions Institucionals, el Govern pot, segons s’estableix al 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i si ho requereix l’efectivitat dels 
serveis, atribuir selectivament i temporalment als departaments determinades 
funcions. L’objectiu és facilitar una adequada resposta a les peculiaritats que 
presenten alguns col·lectius de personal.  
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ACC1Ó canvia la seva identitat corporativa i passa a anomenar-se ACCIÓ 

El Govern ha aprovat aquest dimarts el canvi d’identitat corporativa i 
nomenclatura d’ACC1Ó, l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana.  
 
Amb aquest canvi, l’ens públic adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació 
passa a anomenar-se ACCIÓ –canviant el número 1 per la lletra i-, facilitant la 
interpretació del nom de l’Agència i simplificant la identificació d’ACCIÓ a 
internet.  
 
El canvi de nomenclatura va acompanyat d’un canvi en la identitat corporativa 
amb l’objectiu de reforçar la identificació d’ACCIÓ com a organisme de la 
Generalitat. Així, es canvia el color corporatiu utilitzat fins ara, el verd, per 
passar al gris. A més, el logotip d’ACCIÓ anirà acompanyat de l’escut de la 
Generalitat i ja no comptarà amb l’eslògan “Competitivitat per l’empresa”. 
 


