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El Govern consolida el model català de voluntariat 
amb un projecte de llei que dóna seguretat jurídica a 
tots els sectors socials participants 

 

 L’Executiu aprova el primer projecte de llei del voluntariat de 
Catalunya que en defineix el concepte i en delimita el marc 
d’actuació 
 

 La norma neix a petició del sector i s’ha elaborat amb la 
participació de les entitats i federacions del món associatiu i del 
voluntariat del país 
 

El Govern ha aprovat l’Avantprojecte de llei del voluntariat, que té per objectiu 
fomentar, promoure, reconèixer i protegir el model català de voluntariat. La 
norma neix a petició del sector i s’ha elaborat amb la participació de les 
entitats i federacions del món associatiu i del voluntariat del país. 
 
El text, que ara començarà el tràmit parlamentari, defineix què és el voluntariat 
i el diferencia d’altres tipus d’accions de participació i col·laboració ciutadana 
desenvolupades des de la gratuïtat i des de la solidaritat. En aquest sentit, 
l’Avantprojecte estableix que s’entén per voluntariat el conjunt d’accions que 
porten a terme les persones que de forma lliure i solidària, per voluntat pròpia i 
sense contraprestació econòmica, decideixen dedicar part del seu temps a 
exercir, de manera compartida amb altres persones, un compromís de 
transformació de la societat, en el marc d’una entitat privada sense ànim de 
lucre, estable i que actuï en benefici d’altri, d’acord amb el compromís formal 
adquirit entre les dues parts i el respecte a les normes de funcionament i 
d’organització de l’entitat. 
 
Així mateix, el text estableix els drets i els deures de les persones voluntàries i 
de les entitats i defineix els 5 àmbits d’actuació del voluntariat:  
 

 Social: centra la seva activitat a atendre les persones, especialment els 
col·lectius més vulnerables, en situació de risc o amb necessitats, tot 
promovent la justícia social amb la finalitat d’aconseguir el respecte a la 
dignitat de les persones i el seu benestar i contribuir a la millora de la 
seva qualitat de vida.  

 

 Comunitari: centra la seva activitat en el grup, en el conjunt 
d’individus, en la col·lectivitat o la comunitat com a espai motor de 
l’actuació per promoure la convivència, la millora de les condicions 
socioeconòmiques, la cohesió i la participació socials amb la finalitat de 
promocionar la participació conjunta com a espai d’integració a la vida 
ciutadana. S’hi engloben les activitats de lleure, educatives i de 
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formació, d’informació i assessorament, veïnals, socioculturals i 
esportives. 

 

 Cultural: centra la seva activitat en la cultura com a referent de 
l’actuació amb la finalitat de contribuir en sentit ampli a la dinamització 
cultural en els àmbits de la cultura popular i tradicional, la difusió i la 
defensa del patrimoni cultural, l’impuls de la producció cultural o 
artística i la dinamització cultural associativa. 

 

 Ambiental: centra la seva activitat en el medi i en l’entorn ambiental 
com a espai físic en el qual ens movem i ens desenvolupem amb la 
finalitat de promoure la conservació i millora del medi ambient i la seva 
biodiversitat per tal de fer possible un món més sostenible mitjançant 
accions diverses relacionades amb l’educació i la sensibilització 
ambiental, les bones pràctiques o les actuacions directes al territori.  

 

 Internacional: centra la seva activitat en la realitat d’altres països o en 
la representació no governamental de Catalunya a l’exterior amb la 
finalitat de donar resposta a la realitat global mitjançant accions 
d’educació per al desenvolupament, la pau i els drets humans, 
projectes de desenvolupament integral, de governança democràtica i 
d’activisme associatiu, així com intervencions sobre resolució de 
conflictes, foment de la no-violència, promoció del coneixement dels 
drets humans i de la seva defensa o d’acció humanitària i 
d’emergència. 

 
L’Avantprojecte defineix les relacions entre les administracions públiques i les 
entitats, que s’han de fomentar en els principis de col·laboració, 
complementarietat i participació amb l’objectiu de cercar l’acord entre els 
diferents actors participants en el territori. En aquest marc conceptual, la 
Generalitat de Catalunya es dota de quatre elements estructurals que han de 
vertebrar i garantir el model de relació de l’Administració de la Generalitat amb 
el sector: existència d’un òrgan consultiu i assessor en matèria 
d’associacionisme i voluntariat; disseny conjunt de les polítiques públiques 
que afecten el sector; promoció i impuls del cens d’entitats de voluntariat com 
a registre públic, i suport a la formació del voluntariat duta a terme per entitats. 
 

Per acabar, el text descriu quines han de ser les polítiques públiques de 
foment del voluntariat per part de les administracions públiques catalanes, 
amb l’objectiu d’enfortir el sector i dotar-lo de les eines necessàries per a la 
promoció, la consolidació i la protecció del model català del voluntariat. 
Aquestes accions consisteixen a fomentar el treball en xarxa i la posada en 
comú dels recursos existents en un mateix territori; potenciar mesures per a la 
sensibilització de la ciutadania i la seva incorporació a projectes o programes 
de voluntariat dins de les entitats; impulsar campanyes d’informació i 
sensibilització sobre el voluntariat, la difusió dels seus valors i la 
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implementació de mesures per al reconeixement públic de la tasca del 
voluntariat; facilitar espais de trobada i debat entre les entitats; promoure la 
convocatòria de línies d’ajuts per als projectes i les accions de les entitats; 
donar suport a les activitats formatives de les entitats; impulsar accions 
d’investigació, estudis i publicacions sobre el voluntariat; promoure l’accés als 
serveis d’informació, documentació, assessorament i suport tècnic a les 
entitats; impulsar la presència de les accions voluntàries en els mitjans de 
comunicació i la difusió de la tasca realitzada, així com promoure la connexió i 
el treball en xarxa de les entitats catalanes amb altres entitats de fora de 
Catalunya. 
 
En aquest sentit, l’Avantprojecte determina que aquestes tasques s’han de dur 
a terme entre les diferents administracions públiques de manera coordinada, i 
les administracions locals han de procurar difondre i posar a l’abast de les 
entitats i la ciutadania els recursos que la Generalitat de Catalunya posa a la 
seva disposició. 



 

Acords de Govern . 10.12.2013  

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

5 

 

El Govern potencia els grups de recerca més 
capdavanters del sistema català amb 24 milions 
d’euros els propers 3 anys 

 

 L’Executiu aprova la despesa pluriennal, que donarà estabilitat i 
continuïtat a les investigacions i fixa el compromís del Govern 
amb el sistema d’R+D 
 

 La convocatòria Suport a les activitats dels Grups de Recerca, 
(SGR) avalua uns 1.400 grups i més de 22.000 investigadors que 
desenvolupen la seva tasca en les universitats i institucions de 
recerca del país 

 
El Govern destinarà, els propers tres anys, 24 milions d’euros als grups de 
recerca capdavanters del país per garantir el finançament d’aquests grups, 
considerats els de més qualitat del sistema de recerca. Aquesta quantitat 
pluriennal que ha aprovat avui el Govern, es distribuirà entre dues 
convocatòries: la de Suport a les activitats de Grups de Recerca de Catalunya 
(SGR) i la de doctorats industrials. Les dues convocatòries són gestionades 
per l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 
  
La convocatòria de Suport a les activitats dels Grups de Recerca (SGR), 
dotada amb un finançament de 21,6 milions d’euros per l trienni 2014-2016, té 
un impacte molt important en el sistema científic català ja que reconeix els 
grups de recerca consolidats que treballen en tots els àmbits científics i 
promou la consolidació de grups emergents. 
 
L’objectiu dels ajuts Suport a les activitats dels Grups de Recerca és potenciar 
la recerca i la innovació de qualitat dirigida a la internacionalització i la 
transferència de coneixement. La convocatòria avalua uns 1.400 grups i més 
de 22.000 investigadors. El finançament triennal garanteix, per tant, l’estabilitat 
i continuïtat d’aquestes investigacions. 
 
Els ajuts al Programa de doctorats industrials, de la seva banda, estan dotats 
amb un pressupost de 2,4 milions d’euros, que garantiran els propers dos 
anys el finançament dels 113 projectes que s’han presentat a la primera 
convocatòria. La resta del finançament l’aportaran directament les empreses 
participants en el Programa mitjançant la contractació per 3 anys d’un 
investigador/a predoctoral. 
 
Aquests investigadors portaran a terme la seva recerca a l’empresa i a les 
universitats o centres de recerca. 
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El Govern inicia la tramitació del llibre VI del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a obligacions i contractes 
 

 L’Executiu aprova la memòria preliminar de la primera llei del llibre 
sisè, el darrer d’un procés que conforma la tasca legislativa més 
important que s’ha dut a terme a Catalunya en l’àmbit del dret 
privat 
 

 El text recull la regulació del contracte de compravenda, els 
contractes regulats en lleis especials i deroga totalment la 
Compilació del dret civil de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de la primera 
llei del llibre VI del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes. L’acord del Govern posa així la primera pedra del llibre sisè, el 
darrer d’un procés que conforma la tasca legislativa més important que s’ha 
dut a terme a Catalunya en l’àmbit del dret privat. 
 
L’objectiu del text aprovat és establir l’estructura del llibre VI, aprovar la 
regulació del contracte de compravenda, modificar i incorporar els contractes 
regulats en lleis especials i derogar totalment la Compilació del dret civil de 
Catalunya. La regulació dels contractes s’iniciarà amb la compravenda, que es 
considera el paradigma regulador dels contractes d’intercanvi. 
 
El títol primer del text —relatiu a les disposicions generals— regula les parts 
generals de l’obligació i del contracte tenint en compte els principis de la 
contractació que afecten els consumidors. Així, s’estableixen les obligacions 
del venedor i el comprador, el deure de pagar el preu per part del comprador i 
el principi de conformitat que ha de regir el contracte de la compravenda. A 
més, inclou la figura jurídica de l’avantatge injust, és a dir, l’increment d’un 
patrimoni sense causa jurídica que ho justifiqui en detriment d’un altre 
patrimoni, recollida i actualitzada a la Compilació de dret civil de Catalunya, i 
les especialitats de la compravenda immobiliària. 
  
El títol segon conté els diferents tipus contractuals, com ara l’actualització de 
la permuta; la cessió de solar o d’aprofitament urbanístic a canvi de 
construcció futura; els contractes de conreu, parceria i masoveria; 
l’arrendament rústic i l’arrendament de pastures; el violari –figura jurídica del 
dret civil que consisteix en el dret a percebre una pensió periòdica en diners 
durant la vida d’una persona-, el contracte d’aliments i el contracte 
d’acolliment de persones grans, els contractes d’integració o el censal, entre 
d’altres.  
 
El títol tercer es refereix a les altres fonts de l’obligació, i es preveu un títol 
quart per a la regulació de la responsabilitat extracontractual. Així mateix, el 
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text suposa la derogació de la Compilació de dret civil de Catalunya, en vigor 
des del 1960, que es va adequar a la Constitució l’any 1984. 
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El Govern renova el títol de grau mitjà d’elaboració de 
productes alimentaris  

 

 Aquest cicle formatiu també s’ha adequat per adaptar-se a la 

formació professional establerta a la LOE 

 

El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà d’elaboració de productes alimentaris, amb l’objectiu d’adaptar-lo a 
les necessitats actuals del sector. Així mateix, el currículum s’ha adequat a la 
formació professional establerta a la LOE (Llei orgànica d’educació) i també se 
n’ha ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat d’acord amb 
catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració 
dels sistemes educatiu i laboral en la formació professional. 
 
El currículum amplia els continguts relacionats amb la incorporació de les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació a les empreses; l’aplicació 
de la nova normativa de seguretat alimentària i traçabilitat, i l’ús de les noves 
tecnologies de producció. També sobre temes com la seguretat i higiene 
laboral, així com l'aplicació de la normativa de protecció ambiental i de les 
normatives de cada sector específic (productes carnis, productes vegetals, 
productes de la pesca i aqüicultura i productes lactis). 
 
D’aquesta manera, el currículum dóna resposta a les necessitats educatives 
d’aquests sectors, que demanen operaris més qualificats, que no només 
posseeixin coneixements generals sinó també preparació específica per a 
cada un dels nivells jeràrquics de les empreses. 
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El Govern culmina la creació del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) per millorar 
l’eficiència i racionalitzar recursos en l’àmbit 
universitari 
 

 El CSUC integra el Consorci de Biblioteques Universitàries (CBUC) 
i el Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) 

 
El Govern ha culminat la creació del Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC) després de ratificar avui la integració en aquest nou 
organisme del Consorci de Biblioteques Universitàries (CBUC) i del Consorci 
Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA). Amb 
aquesta decisió, el Govern impulsa la cooperació i la coordinació entre les 
universitats catalanes per gestionar de manera més eficient i eficaç els serveis 
que comparteixen, evitant així duplicitats i limitacions. 
 
L’objectiu fonamental del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya és 
compartir o mancomunar serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de 
transferència de coneixement i de gestió de les entitats consorciades per 
potenciar les sinergies i millorar-ne l’eficàcia. 
 
En la mateixa línia, el desplegament de la tasca del Consorci afavorirà, d’una 
banda, el nivell d’eficiència i la racionalització dels recursos TIC disponibles a 
les universitats i centres de recerca de Catalunya. La seva implantació 
comportarà l’homogeneïtzació de plataformes i tecnologies i la centralització 
de recursos, serveis bàsics i nous serveis com ara centres de procés de 
dades o telefonia, entre d’altres.  
 
D’altra banda, el Consorci inclourà la incorporació de serveis en núvol o cloud 
computing. Aquesta ‘informàtica en núvol’ descriu un nou model de prestació 
de serveis TIC basat en Internet que permet una assignació dinàmica i eficient 
dels recursos i que suposa, entre d’altres, un increment significatiu de la 
capacitat d’emmagatzematge de dades per a tots els centres de recerca i les 
universitats. 
 
Finalment, el Consorci suposarà la conversió dels sistemes universitari i de 
recerca de Catalunya en un model de referència internacional, ja que el 
programa que consorcia i centralitza els serveis TIC per a totes les universitats 
serà pioner a l’Estat espanyol. 
 
El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya està integrat per la 
Generalitat, totes les universitats públiques, la Universitat Oberta de 
Catalunya, la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Vic. El director és 
Miquel Puig. 
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Altres Acords de Govern 

 

El Govern adequa el règim econòmic i financer de la Delegació de la 

Generalitat davant la Unió Europea al de la resta de delegacions 

 

El Govern ha aprovat el decret pel qual s’estableix el règim economicofinancer 
i pressupostari de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya 
davant la Unió Europea. Es determina que la Delegació funcionarà amb un 
règim de gestió econòmica desconcentrada, és a dir, amb autonomia 
econòmica i financera, i se’n regulen les característiques. Amb aquesta 
iniciativa s’iguala el sistema de gestió econòmica de la Delegació davant la 
Unió Europea amb el règim que s’aplica a la resta de delegacions del Govern 
a l’exterior. 
 
A banda d’homogeneïtzar la gestió econòmica de totes les representacions de 
la Generalitat a l’exterior, la Delegació davant la Unió Europea disposarà d’un 
mecanisme que agilitzarà la seva actuació, en simplificarà la gestió, la dotarà 
de més autonomia i aportarà més transparència i control a l’avaluació dels 
costos de la Delegació. 
 
El Govern portarà al Constitucional el pla estatal d’impuls al medi 
ambient en el sector hoteler PIMA Sol 

 

El Govern plantejarà un conflicte positiu de competència davant el Tribunal 
Constitucional en relació amb diversos articles del Reial decret 635/2013, que 
desenvolupa el «Pla d'Impuls al Medi ambient en el sector hoteler PIMA Sol».  
 
El Govern considera que aquest pla estatal per a la rehabilitació energètica de 
les instal·lacions hoteleres, i que regula l'adquisició de crèdits futurs de 
carboni, vulnera les competències de la Generalitat en matèria de medi 
ambient i turisme, ja que s’estableix un sistema de gestió directa centralitzada 
en el qual es reserva l’exercici de totes les funcions executives als òrgans 
ministerials. D’aquesta manera, s’impedeix que les comunitats intervinguin en 
la gestió d’ajuts per a la rehabilitació hotelera, pressupostats en 5,21 milions 
d’euros, corresponents als seus respectius territoris. L’aplicació del PIMA Sol 
ha de contribuir al compliment dels compromisos espanyols relatius a la 
reducció d’emissions de CO2, principal gas amb efecte d’hivernacle, causant 
del canvi climàtic, en els sectors denominats difusos, en el marc dels objectius 
fixats per la Unió Europea per al 2020. 
 
El conflicte de competència es planteja després que el Consell de Garanties 
Estatutàries hagi emès un dictamen que confirma la vulneració competencial. 
En la sessió del 15 d’octubre de 2013 el Govern de la Generalitat ja va 
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acordar formular un requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat en 
relació amb aquesta norma.  
 
La Generalitat aprova la subscripció d’un conveni de col·laboració sobre 
cooperació en formació i intercanvi de coneixement amb Colòmbia 

 

El Govern ha aprovat la subscripció d’un conveni de cooperació entre els 
departaments d’Empresa i Ocupació i d’Ensenyament i el Servei Nacional 
d’Aprenentatge (SENA) de Colòmbia per establir i crear una col·laboració 
sòlida en matèria de formació i intercanvi de coneixement. Aquest conveni de 
col·laboració és un dels compromisos que el conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, va adoptar en el recent viatge institucional de la Generalitat 
realitzat a Colòmbia. 
 
L’objectiu de la col·laboració és enfortir l’intercanvi de coneixement en l’àmbit 
de la formació i en el disseny i actualització de les qualificacions professionals 
així com en el coneixement de metodologies de formació virtual. En concret, 
es preveu el desenvolupament i implementació d’accions conjuntes de 
Colòmbia i Catalunya per a l’enfortiment de les xarxes de coneixement en 
l’àmbit de l’agricultura, l’hostaleria, el turisme, la logística, la gestió de la 
producció tèxtil, la confecció i la moda, mitjançant l’Institut Català de les 
Qualificacions Professionals de Catalunya (ICQP). 
 
Així mateix, preveu l’enfortiment de l’oferta de formació virtual amb l’Institut 
Obert de Catalunya (IOC) atenent les necessitats de la demanda de formació 
determinades per nous mètodes d’ensenyament virtual i transferència de 
coneixements. 
 


