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El Govern aprova el Pla Interdepartamental d’Atenció
Social i Sanitària (PIASS) per garantir la continuïtat
assistencial i l’eficiència en l’ús dels recursos
 Els àmbits inclosos són les residències de gent gran i
discapacitats, la xarxa pública sanitària, els serveis socials bàsics,
la xarxa de salut mental i la xarxa de llarga estada sociosanitària
 Es tracta de compartir coneixements, capacitats, instruments i
dades per configurar, progressivament, una xarxa interrelacionada
i integrada de serveis als usuaris, un model d’intervenció global
coordinada
 Els departaments de Salut i de Benestar Social i Família
configuraran una història clínica i social compartida gràcies a
l’aplicació de les TIC
El Govern ha aprovat el Pla Interdepartamental d’Atenció Social
(PIASS), que estableix la coordinació entre el Departament de
Departament de Benestar Social i Família per tal de garantir la
assistencial de les persones amb necessitats sanitàries i socials i
eficiència en l’ús dels recursos.

i Sanitària
Salut i el
continuïtat
la màxima

El Pla respon a la voluntat del Govern d’apostar per un model assistencial
centrat en les persones, així com a la necessitat d’aprofundir en la interacció
dels serveis sanitaris i socials des de la col·laboració entre els departaments
implicats. El Govern també ha aprovat el Programa interdepartamental
d’atenció social i sanitària, que permet desenvolupar les mesures del Pla.
Entre d’altres, el Consell Executiu constata la necessitat d’aprofitar les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per tal de poder compartir
dades entre tots els dispositius assistencials implicats. En aquest sentit,
ambdós departaments seleccionaran aspectes bàsics per configurar una
història clínica i social compartida, incorporant elements de seguretat i
interoperabilitat entre les diferents interfícies.
La revisió del model actual requereix, així mateix, identificar clarament l’àmbit
d’intervenció i tots els agents implicats en la transformació del sistema, amb
menció expressa a les institucions locals. El Pla permetrà definir amb major
detall els instruments comuns que hauran d’emprar aquests actors per garantir
una atenció social i sanitària integral i integrada, que permetin desenvolupar el
model col·laboratiu per a la planificació d’intervencions conjuntes entre els
professionals dels diferents àmbits.
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El model de relació interdepartamental i organitzatiu del Pla preveu cinc
àmbits de treball:
 Les xarxes de residències assistides de gent gran i de persones amb
discapacitat.
 La xarxa sanitària d’utilització pública.
 La xarxa de serveis socials bàsics.
 La xarxa de salut mental.
 La xarxa de llarga estada sociosanitària.
L’objectiu del Govern és prioritzar la interacció dels diferents àmbits del Pla de
manera que s’avanci cap a una veritable integració dels sistemes des de la
lògica de la continuïtat assistencial. Es tracta de facilitar el coneixement
compartit, optimitzar les capacitats, els coneixements, els recursos i les dades
per configurar, progressivament, una xarxa interrelacionada i integrada de
serveis als usuaris, sense perjudici de les competències de cada departament.
Les directrius per àmbit del Pla són:
 Interacció entre residències de gent gran i persones amb discapacitat i
l’atenció primària i comunitària d’atenció a la salut, els centres
sociosanitaris i els hospitals d’aguts.
 Interacció entre la xarxa d’atenció especialitzada de salut i la xarxa de
serveis socials bàsics.
 Interacció entre els àmbits sanitari i social de la xarxa de salut mental.
 Adequació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental.
Pel que fa a aquest darrer àmbit, l’objectiu general és dissenyar un nou
escenari amb la creació d’un gran sector d’atenció a la llarga durada a
Catalunya que inclogui els serveis socials actuals i la part corresponent de
llarga estada sociosanitària i de salut mental.
Aquest acord de Govern amplia i millora l’anterior Pla interdepartamental
d’interacció dels serveis sanitaris i socials, ja que té en compte altres
situacions més enllà de les malalties cròniques.
Algunes dades sobre cronicitat i dependència
El 74% de la població adulta manifesta tenir una malaltia crònica. Del total de
malalts crònics, 140.000 també pateixen dependència, i això representa un
6% de la població del territori català. Les dades també indiquen que el 50%
d’aquests pacients desenvolupen malalties cròniques múltiples i que les
malalties cròniques seran la principal causa de discapacitat el 2050.
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El Govern aprova l’Estratègia Catalana per a la
Renovació Energètica d’Edificis


L’objectiu és que l’any 2020 s’hagi reduït el consum estimat
d’energia del parc d’habitatges i edificis en un 14,4%, amb un
estalvi de 800 milions d’euros, i hagin baixat un 22% les emissions
de CO2



L’Estratègia preveu impulsar 120 macroprojectes de renovació
energètica, que suposaran una inversió de més de 1.400 milions
d’euros i la creació de 14.000 llocs de treball associats



Aquesta iniciativa dóna compliment a les directives europees que
marquen les fites a assolir en matèria d’eficiència energètica
durant els propers set anys

El Govern ha aprovat l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica
d’Edificis, que té com a objectiu incentivar els propietaris de l’1,2 milions
d’edificis que hi ha a Catalunya, tant d’usos residencials com terciaris, per tal
de millorar el seu comportament energètic, impulsant l’estalvi econòmic i les
condicions d’habitabilitat i confort.
Aquesta Estratègia és fruit del treball del programa europeu MARIE, que lidera
el Departament Territori i Sostenibilitat (TES) de la Generalitat de Catalunya.
El document aprovat avui defineix cinc eixos d’acció, juntament amb un full de
ruta, i permetrà donar compliment a les directives europees que marquen el
2014 com un any clau per iniciar les actuacions per les fites a assolir en
matèria d’eficiència energètica per a l’any 2020.
Dins d’aquesta Estratègia, per exemple, s’inclourà la reflexió sobre el tipus de
materials idonis per millorar el comportament energètic dels edificis, o com
trobar mecanismes de finançament que facilitin aquestes intervencions.
Els objectius prioritaris de l’Estratègia Catalana per al 2020 són els següents:
 Reduir el 14,4% del consum estimat d’energia final del parc edificat
residencial i terciari.
 Disminuir el 22% de les emissions de CO2.
 Aconseguir un estalvi d’un 21% de la despesa econòmica del parc
edificat, equivalent a 800 milions d’euros.
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 Intervenir, mitjançant una gestió energètica renovada o a través de la
renovació integral, en el 61% dels immobles.
Per tal de materialitzar aquesta Estratègia, es focalitzarà una primera
intervenció en 120 macroprojectes de renovació energètica, que generaran
una inversió de 1.400 milions d’euros de fons públics i privats, així com la
creació de 14.000 llocs de treball associats. Alguns d’aquests projectes
d’intervenció ja estan en marxa o s’iniciaran durant el 2014:
 Canvi de calderes de gasoil per altres de gas al Centre d’Alt Rendiment
(CAR) de Sant Cugat del Vallès. Es tracta d’un projecte coordinat per
l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i finançat per una empresa de
serveis energètics.
 Canvi de 150 calderes de gasoil d’edificis municipals de tot Catalunya
per altres de biomassa. Un concurs triarà quins edificis es beneficiaran
d’aquesta iniciativa del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i que
es finançarà amb inversions públiques.
 Millores en la gestió energètica d’edificis d’oficines i administratius de
Catalunya. La prova pilot s’està desenvolupant en sis edificis, un d’ells
la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat al carrer d’Aragó.
Cinc eixos d’acció
El Govern ha aprovat, a més del full de ruta, un Pla d’Acció de l’Estratègia
Catalana, que enumera els cinc eixos que hauran de guiar la seva posada en
pràctica. D’aquesta manera, el Pla d’Acció preveu la creació d’un sistema
d’informació amb les dades del parc edificat català, així com la posada en
marxa de campanyes informatives per estimular la demanda de rehabilitació
energètica, posant l’èmfasi en l’estalvi que permet. Igualment, es treballarà en
l’entrada en el mercat de nous productes i serveis aplicables en processos de
renovació energètica.
L’acord de Govern d’avui dóna també llum verd a la creació d’un Comitè
Executiu per desenvolupar l’Estratègia Catalana, així com d’una Comissió
Interdepartamental per desenvolupar un Pla d’estalvi i eficiència energètica
específica per als equipaments de la Generalitat.
Un dels apartats clau en la posada en marxa d’aquesta Estratègia serà la
preparació de l’estructura financera i la recerca de recursos i acords de
caràcter públic-privat per realitzar el programa d’inversions 2014-2020.
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Finalment, l’acord ratifica la declaració de Ljubljana, adoptada pels diferents
projectes europeus estratègics en renovació energètica, i que afecta a més de
23 espais regionals mediterranis, per la qual el Govern es compromet a
adoptar mesures de coordinació amb la resta de nivells de governança de
l’Administració pública.
Un total de 64 entitats, des d’universitats, col·legis professionals, ajuntaments i
associacions empresarials del sector de la construcció, han signat la seva
adhesió a l’Estratègia.
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El Govern promou un nou model de producció
estadística basat en una gestió més eficient de la
informació i un estalvi de recursos en l’obtenció de
dades
 L’Executiu aprova el decret amb la nova organització
funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

i

 Aquest nou model preveu l’impuls del Portal de l’Estadística
Pública de Catalunya i l’ampliació del Consell Català d’Estadística,
amb la participació de l’Institut d’Estudis Catalans i del Centre
d’Estudis d’Opinió
El Govern ha aprovat el Decret d’organització i funcionament de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat), que actualitza l’estructura de l’Institut per
adaptar-la a un nou model de producció estadística que doni resposta als
nous reptes de la producció i la difusió estadístiques, en línia amb les
recomanacions de la Unió Europea.
El nou model de producció pretén aprofitar, d’una banda, la informació
administrativa ja existent i, de l’altra, la informació estadística dels registres
estadístics de Població, Territori i Empreses i Establiments. D’aquesta
manera, s’aconsegueix una gestió més eficient de la informació i un estalvi de
recursos en l’obtenció de dades, en línia amb el Codi de bones pràctiques de
les estadístiques europees.
Amb l’objectiu de reforçar la difusió estadística, el decret preveu l’impuls del
Portal de l’Estadística Pública de Catalunya, com a plataforma digital única
que inclou l’estadística oficial produïda per tots els òrgans i les institucions que
formen el Sistema Estadístic de Catalunya.
A nivell organitzatiu, s’estableix una estructura basada en criteris d’eficiència i
eficàcia. Per això, es manté l’estructura organitzativa interna al voltant de les
tres subdireccions generals de Producció i Coordinació, d’Informació i
Comunicació i d’Administració i Serveis Generals, però es redefineixen les
funcions de les seves àrees i es crea el Servei d’Organització i Recursos
Humans. Finalment, el nou text amplia la composició del Consell Català
d’Estadística per fer-la més representativa, i incorpora la participació de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).
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El Govern actualitza el decret d’ordenació dels
ensenyaments esportius de règim especial, que obre
la possibilitat de crear títols propis de la Generalitat
 La nova regulació promou també el reconeixement acadèmic dels
aprenentatges adquirits per persones adultes en activitats
d'ensenyament no reglat, en l'experiència laboral, o en activitats
socials
El Govern ha aprovat el decret d’ordenació general dels ensenyaments
esportius de règim especial amb l’objectiu d’adaptar-lo a la normativa vigent i
també d’incorporar-hi com a principal novetat les modificacions prèviament
dutes a terme al decret d’ensenyaments de formació professional inicial.
Aquests estudis inclouen els cicles d’ensenyament esportiu de grau mitjà i de
grau superior, que condueixen a l’obtenció del títol de tècnic esportiu i de
tècnic esportiu superior.
Així, a més d’adaptar els estudis a la normativa estatal, s’estendran a aquests
ensenyaments diferents aspectes ja previstos en la normativa de l’FP, com per
exemple:
-

la possibilitat de crear títols propis de la Generalitat, que hauran de
respondre a necessitats de qualificació que no es puguin atendre amb
els títols establerts pel Govern de l'Estat.

-

l’opció de dur a terme el reconeixement acadèmic dels aprenentatges
adquirits per part de persones adultes en activitats d'ensenyament no
reglat, en l'experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb
aquests estudis.

-

les mesures flexibilitzadores com la impartició parcial de cicles; les
ofertes a col·lectius singulars; la formació semipresencial; la formació
en alternança; l'oferta de cicles en zones de baixa densitat de població;
o l'orientació del currículum a necessitats d'adequació del perfil
professional.

El principal objectiu dels ensenyaments esportius és que els alumnes puguin
adquirir les competències esportives, professionals, personals i socials
corresponents a aquests estudis. Entre d’altres, també es pretén que els
titulats comprenguin l'organització i les característiques de la modalitat o
especialitat corresponent, així com els mecanismes d'inserció professional;
que coneguin la legislació laboral i els drets i obligacions que es deriven de les
relacions laborals, i que adquireixin els coneixements i aptituds necessaris per
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treballar en condicions de seguretat i salut, així com prevenir els possibles
riscos derivats del treball.
Pel que fa al perfil professional, els ensenyaments de grau mitjà han de
respondre a les competències adequades per a desenvolupar les funcions
corresponents a la iniciació esportiva, tecnificació esportiva i conducció de
l’activitat o pràctica esportiva. I els de grau superior, a les competències
adequades per realitzar les tasques d’entrenament, de direcció d’equips i
esportives d’alt rendiment esportiu, de conducció amb alts nivells de dificultat
en la modalitat o l’especialitat esportiva de què es tracti.
Les modalitats i especialitats esportives vigents són:
-

Esports de muntanya i escalada
Esports d’hivern
Futbol i futbol sala
Atletisme
Handbol
Basquetbol
Espeleologia
Busseig esportiu
Hípica
Vela
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El Govern adapta el títol de grau superior de sistemes
electrotècnics i automatitzats a les necessitats del
sector
 Aquest cicle formatiu també s’ha renovat per adequar-se a la
formació professional establerta a la Llei orgànica d’educació
El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de
grau superior de sistemes electrotècnics i automatitzats, 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 Llei orgànica d’educació
(LOE) i també se n’han ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat
d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que
permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la formació
professional.
El nou currículum del cicle de grau superior de sistemes electrotècnics i
automatitzats amplia els continguts desenvolupant aspectes relacionats amb
l’evolució tecnològica, que permet l’adequació de materials i equips amb
majors prestacions, eficiència i seguretat a les instal·lacions electrotècniques.
També preveu el creixement en la demanda d’instal·lacions automatitzades,
tant en habitatges i edificis com en indústries, d’instal·lacions solars
fotovoltaiques i d’infraestructures de telecomunicacions en edificis d’habitatges
i del sector terciari.
D’aquesta manera, el títol dóna resposta a les necessitats del sector, que
demana un perfil professional amb competències relacionades amb un
disseny i instal·lació que requereixen una major eficiència i seguretat, a més
de la conservació del medi ambient mitjançant l’ús d’energies renovables i la
gestió de residus.
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Altres acords de Govern
El Govern aprova la memòria de l’avantprojecte de llei que permetrà
compensar la disminució del Fons de Cooperació Local de 2013
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei que
permetrà compensar als ajuntaments els imports deixats de percebre arran de
la variació dels criteris d’assignació del Fons de Cooperació Local de
Catalunya (FCLC) corresponents a l’exercici 2013. El Govern ha aprovat, per
mitjà d’aquest acord, una dotació complementària al FCLC de 2013 destinada
a ajuntaments per un import màxim de 52.670.662 milions d’euros, que
repartirà en tres anualitats.
L’acord adoptat avui concreta el compromís del Govern en el ple del
Parlament del 23 de gener passat, de contrarestar les quanties econòmiques
que alguns ajuntaments catalans havien deixat de percebre per part de la
Generalitat en la convocatòria del FCLC corresponent a 2013.
A causa de les restriccions pressupostàries que va comportar la pròrroga de
l’exercici 2013, el Departament de Governació i Relacions Institucionals es va
veure obligat a aplicar unes regles diferents per a la distribució del FCLC per a
ajuntaments. El criteri adoptat va prioritzar garantir la percepció d’ingressos
per als municipis amb majors necessitats, amb l’objectiu que la suma dels
imports percebuts, corresponents a la participació en els ingressos de la
Generalitat i de l’Estat, no fos inferior a la percebuda pels mateixos conceptes
durant l’anualitat anterior.
El Govern cedeix a la província italiana de Bolzano-Alto Adige l’aplicació
del programa Voluntariat per la Llengua
El Govern ha aprovat cedir a la província italiana de Bolzano-Alto Adige
l’aplicació informàtica catalana del programa Voluntariat per la Llengua.
Aquesta aplicació es formalitzarà amb la signatura d’un conveni entre el
Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura,
i la província autònoma italiana. El conveni preveu la cessió gratuïta de
l’aplicació de gestió del programa, així com l’assessorament de la Generalitat
per implementar-la i adaptar-la a les seves necessitats. La província autònoma
assumirà els costos de gestió, manteniment, traducció i adaptació.
El Voluntariat per la Llengua és un programa per practicar català a través de la
conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un
voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements
bàsics i vol adquirir fluïdesa. El programa, reconegut per la Unió Europea com
a una de les millors pràctiques de reforç per a l'aprenentatge d'una llengua, ha
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celebrat el 2013 els 10 anys de funcionament, amb un balanç de 80.000
parelles lingüístiques.
El programa s'ha estès fora de Catalunya i s’ha aplicat a altres llengües i,
actualment, és present a Andorra, les Balears, la Catalunya del Nord, Flandes,
València, la Vall d'Aran (aranès), a més de Bolzano.
La província autònoma italiana de Bolzano-Alto Adige va adoptar l’any 2010 el
programa de voluntariat lingüístic per fomentar l’aprenentatge i l’ús de les tres
llengües que s’hi parlen: l’alemany, l’italià i el ladí. Des de setembre de 2010
fins a l’actualitat s’han format 943 parelles lingüístiques en el marc de la
modalitat “Parliamoci in tedesco” (“Parlem en alemany”) i més de 164 en la
modalitat “Parla con me… in italiano” (“Parlem en italià”).
La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura ha
donat suport des del seus inicis a la implantació i aplicació del programa a
Bolzano-Alto Adige. L’any 2008, el Govern ja havia cedit la mateixa aplicació a
la Federació Escola Valenciana.
El Govern aprova un Memoràndum d'entesa amb el Programa de les
Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) per promoure la
cooperació tècnica amb entitats públiques i privades nicaragüenques
El Govern ha aprovat un Memoràndum d'entesa entre el Programa de les
Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i l'Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament amb l’objectiu de promoure la cooperació
tècnica i posar en valor les experteses de Catalunya, així com la transferència
de coneixement, d’experiències i bones pràctiques a entitats públiques i
privades nicaragüenques per contribuir al seu enfortiment institucional.
Les principals línies d’actuació del Memoràndum són assessorar i donar
suport a entitats públiques nicaragüenques en el disseny, planificació,
implementació, seguiment i avaluació de polítiques i programes; acompanyar
a entitats de la societat i a l’Estat nicaragüencs en la identificació, formulació,
seguiment i avaluació de plans, projectes i programes; afavorir la transferència
de coneixements, experiències i bones pràctiques a persones i institucions per
a la millora de la gestió pública; contribuir a l'enfortiment institucional d'entitats
de la societat i de l’Estat mitjançant assistències tècniques, capacitacions,
cursos de formació i elaboració d'estudis i promoure aliances estratègiques
amb altres actors de la cooperació catalana (municipis, ONG, associacions
empresarials, etc.); i organitzar jornades, conferències i altres activitats de
difusió.
El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) és un
organisme subsidiari de les Nacions Unides que col·labora amb els països per
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tal de promoure el desenvolupament sostenible, l'eradicació de la pobresa,
l'avenç de la dona, la bona governança i l'estat de dret. El govern de
Catalunya hi col·labora des del 2004 i ha finançat actuacions a Nicaragua des
del 2007.
El Govern acorda unificar en un sol ens públic de gestió els centres
sanitaris de dependència pública de Lleida
El Govern ha aprovat encarregar a CatSalut unificar en un sol ens públic de
gestió els centres sanitaris de dependència pública de Lleida, en un termini
inferior a 6 mesos, amb la finalitat de simplificar la gestió, millorar les
economies d’escala i augmentar la coordinació entre els nivells assistencials.
L’objectiu d’aquest acord és aconseguir una atenció més integral a les
persones, incrementant el nivell de resolució dels problemes de salut en tot el
territori, especialment pel que fa a l’atenció altament especialitzada.
La incorporació de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida -recentment
acreditat per l’Institut Carlos III- a aquest futur ens, ampliarà la capacitat de
recerca i innovació del territori i la seva projecció estatal i internacional. Aquest
acord és conseqüència dels resultats positius obtinguts per l’Aliança
Estratègica entre l’Hospital Arnau de Vilanova i l’Hospital de Santa Maria.
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El Govern atorga la concessió definitiva de ràdio municipal a
l'Ajuntament de Deltebre
El Govern ha acordat avui atorgar a l'Ajuntament de Deltebre la concessió
definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència. L’Ajuntament de Deltebre ja
disposava des de l’any 1993 de la concessió provisional d’una emissora de
freqüència modulada de tipus municipal. Després del compliment dels
procedents tràmits administratius i tècnics i d’haver superat la inspecció
preceptiva i obtenir l’autorització de posada en servei per part de
l’administració competent, el Govern ha procedit a l'atorgament definitiu de la
concessió a la ràdio municipal.

Acords de Govern. 25.02.2014
Pl. de Sant Jaume, 4. 08002 Barcelona . Tel. 934024623; comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

14

