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El Govern aprova l’impost a les entitats financeres per 
estimular que posin a lloguer els seus pisos buits 
 

 El nou gravamen afectarà els pisos propietat d’entitats financeres 
que portin almenys dos anys buits i estiguin situats en els 72 
municipis amb demanda acreditada d’habitatge 
 

 Les persones físiques, les administracions públiques i les entitats 
del tercer sector de la xarxa d’inclusió social estaran exemptes de 
l’aplicació d’aquest gravamen 

 
El Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei per crear un impost sobre els 
pisos buits. Aquesta mesura té per finalitat estimular les entitats financeres 
propietàries d’una important bossa de pisos perquè els posin a lloguer. Es 
calcula que afectarà com a mínim 15.000 pisos en mans d’entitats financeres 
en els 72 municipis amb major demanda d’habitatge i s’estima que tributarà 
una mitjana anual d’entre 850 i 1.650 euros per habitatge buit. 
 

La nova norma preveu aplicar l’impost en el cas d’habitatges desocupats 
durant més de dos anys sense causa justificada. Les persones físiques, les 
administracions públiques i les entitats del tercer sector de la xarxa d’inclusió 
social estaran exemptes de l’aplicació d’aquest gravamen. 
 
El Projecte preveu un conjunt de bonificacions, en funció de quants pisos vagi 
posant en lloguer assequible el titular, bé directament o bé cedint-los a borses 
de mediació per al lloguer social a les administracions o a les entitats socials. 
Les bonificacions són les següents: 
 

 Si el titular destina del 5 al 10% dels habitatges a habitatge assequible, 
obtindrà una bonificació del 10% de quota. 

 Si destina entre el 10 i el 25% a habitatge assequible, es  beneficiarà 
d’una bonificació del 30%. 

 Entre el 25 i el 40% tindrà un 50% de bonificació de quota. 

 Si hi destina més del 40% la bonificació serà del 75%. 

 Finalment la bonificació serà del 100% quan es destinin a lloguer social 
més del doble d’habitatges buits que estiguin subjectes a l’impost. 

 
L’impuls a l’establiment d’aquest impost es desprèn de la Llei del dret a 
l’habitatge, que preveu un seguit de mesures perquè els habitatges 
desocupats injustificadament, en àmbits d’acreditada demanda, s’incorporin al 
mercat per mitjà, si escau, de la intervenció de les administracions. D’altra 
banda, la regulació d’aquest impost complementarà les diverses mesures que 
s’inclouran en el Pla per al dret a l’habitatge, la tramitació del qual és a punt de 
finalitzar. 
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El Govern posa en marxa el lloguer solidari per 
mobilitzar el parc privat d’habitatges  
 

 Aquesta experiència pilot preveu treure al mercat, d’entrada, un 
estoc de 200 pisos situats en algun dels 72 municipis amb forta 
demanda d’habitatge 
 

 Els propietaris podran optar a participar en el programa a canvi de 
cedir el seu habitatge a l’Administració, que el reformarà i 
adequarà, per un període mínim de sis anys  
 

El Govern posarà en marxa a partir d’aquest estiu una nova iniciativa, el 
lloguer solidari, que té per objectiu incentivar les persones propietàries de 
pisos buits del parc privat perquè els cedeixin a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, que els reformarà i els posarà en lloguer social. Aquesta 
experiència pilot preveu mobilitzar, d’entrada, un estoc de 200 pisos situats en 
algun dels 72 municipis amb forta demanda d’habitatge.   
 
Els propietaris, prioritàriament persones físiques, podran optar a participar en 
aquest programa a canvi de cedir el seu habitatge a l’Administració per un 
període mínim de sis anys. Com a contrapartida, la Generalitat reformarà i 
adequarà el pis, per un import màxim de 12.000 euros per habitatge, i el 
destinarà a lloguer social. Cada propietari serà compensat amb una renda 
aproximada de 75 euros mensuals que tenen per finalitat únicament 
compensar-li les despeses ordinàries de l’habitatge (IBI, comunitat de veïns, 
etc.).   
 
Aquesta iniciativa pretén cobrir els objectius següents: 
 
• Afavorir els propietaris d’habitatges que no poden mantenir-los ni 

rehabilitar-los, temporalment, però que en volen conservar la propietat; 
 
• Mobilitzar habitatges desocupats; 
 
• Obtenir més habitatges per a polítiques socials; 
 
• I propiciar que es facin obres de rehabilitació per generar ocupació. 
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El Govern aprova el Pla nacional de l’associacionisme 
i el voluntariat 2014-2015 per garantir la sostenibilitat 
de les entitats i implicar la ciutadania 
 

 S’estructura en dos grans blocs: d’una banda, la sostenibilitat i el 
bon govern de les entitats i del sector associatiu i, de l’altra, 
l’estratègia permanent del voluntariat  
 

 El Pla respon a l’alt grau de consens entre el Govern i les entitats 
respecte al voluntariat i certifica l’estratègia compartida que 
permet afermar aquest espai de construcció social 

 
El Govern ha aprovat el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 
(PNAV) 2014-2015, un document estratègic que té per màxim objectiu garantir 
la sostenibilitat de les entitats i el sector associatiu, així com reforçar 
l’estratègia per sensibilitzar i implicar la ciutadania entorn del voluntariat, 
l’associacionisme i els seus valors.  
 
En comparació amb el Pla anterior de 2008, el nou PNAV esdevindrà un 
instrument àgil, incisiu, més reduït en el temps, més coordinat i compartit pel 
conjunt de parts implicades, amb actuacions concretes i indicadors 
mesurables que en permetran l’avaluació. El document parteix del 
convenciment que cal treballar des de la pròpia realitat aportant les capacitats 
i talents de cada agent per a l’enfortiment de l’associacionisme i el voluntariat.  
 
El PNAV 2014-2015 estableix les actuacions prioritàries, identifica els reptes i 
les necessitats a curt termini i dibuixa el full de ruta a seguir per tal d’abordar-
les. També estableix el paper de cada agent i articula les accions que han de 
dur a terme les administracions i la resta d’actors implicats de manera 
individual, conjunta o coordinada.  
 
El Pla respon a l’alt grau de consens entre el Govern i les entitats respecte al 
voluntariat i certifica l’estratègia compartida que permet avançar i afermar 
aquest espai de construcció social, en línia amb les previsions que traça el 
Projecte de llei del voluntariat que el Govern va aprovar el mes de desembre 
passat.  
 
Sostenibilitat i promoció del sector 
 
El document s’estructura en dos grans blocs: d’una banda, la sostenibilitat i el 
bon govern de les entitats i del sector associatiu i, de l’altra, l’estratègia 
permanent del voluntariat. En total, s’identifiquen vuit grans objectius amb les 
mesures corresponents per tal d’assolir-los.  
 
En concret, el primer bloc inclou:  
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 Millorar el finançament de les entitats, incidint especialment en 
l’augment de la base social i del capital privat en col·laboració amb 
altres agents. 

 Promoure vies de col·laboració entre les entitats i els diferents agents 
de la comunitat.  

 Impulsar en el si de les entitats processos de clarificació del sentit de la 
seva missió i de reflexió sobre el seu pla d’acció com a elements 
interns d’autocontrol de la despesa.  

 Estimular la transparència (interna i externa) a les entitats com a 
element identitari del món associatiu, cabdal en el treball col·laboratiu i 
en la millora del finançament amb tots els agents públics i privats.  

 
Pel que fa al segon bloc, s’estableixen aquests quatre objectius:  
 

 Sensibilitzar entorn del voluntariat, l’associacionisme i els seus valors.  

 Implicar la ciutadania i els diferents agents en i amb les entitats de 
voluntariat i el món associatiu, i cercar la proximitat territorial.  

 Consolidar l’estructura de les entitats de voluntariat per tal que 
garanteixin l’encaix amb qualitat del voluntariat.  

 Apoderar les entitats per a la gestió i la formació del seu voluntariat.  
 
El PNAV 2014-2015 és fruit de l’avaluació de l’anterior Pla i ha estat redactat 
per un grup de treball integrat per la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària del Departament de Benestar Social i Família i per vocals del 
Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. 
 
El Projecte de llei actualment en tràmit parlamentari defineix el voluntariat com 
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.  
 
En la mateixa proposta legislativa, la Generalitat de Catalunya es dota de 
quatre elements estructurals que han de garantir el model de relació de 
l’Administració amb el sector: l’existència d’un òrgan consultiu i assessor en 
matèria d’associacionisme i voluntariat; el disseny conjunt de les polítiques 
públiques que afecten el sector; la promoció i l’impuls del cens d’entitats de 
voluntariat com a registre públic, i el suport a la formació del voluntariat duta a 
terme per les entitats. 
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El Govern aprova que els professionals de periodisme, 
publicitat, disseny i audiovisuals sense titulació es 
puguin incorporar als seus respectius col·legis 
 

 Els canvis en els requisits d’accés permetran que molts 
professionals, amb anys d’experiència, puguin fer el tràmit per 
col·legiar-se, ja que en el seu moment els col·legis no els van 
informar d’aquesta possibilitat 
 

El Govern ha aprovat el Projecte de llei que modifica els requisits d’accés i els 
terminis per a la col·legiació dels col·legis de periodistes, publicitat i relacions 
públiques, dissenyadors gràfics i comunicadors audiovisuals. Quan es van 
crear els col·legis de periodistes, publicistes, dissenyadors gràfics i 
comunicadors audiovisuals es va establir un període transitori per a la 
incorporació dels professionals sense titulació universitària específica, però sí 
amb experiència en el seu camp.  
 
La manca de recursos econòmics i personals dels col·legis en el moment de la 
seva creació va fer que molts professionals no fossin informats d’aquesta 
possibilitat. Per aquest motiu, actualment hi ha molts professionals que 
exerceixen aquestes professions des de fa molts anys –alguns ocupant llocs 
de responsabilitat en empreses pioneres del sector– que no poden col·legiar-
se perquè no tenen la titulació i perquè el període transitori establert per fer-ho 
ha finalitzat. 
 
Els col·legis professionals tenen, entre d’altres, la funció de garantir que 
l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones 
pràctiques i que es respectin els drets i interessos de les persones 
destinatàries de l’actuació professional. Així, els col·legis han de vetllar per la 
bona pràctica de l’exercici professional, no solament en benefici dels 
col·legiats sinó també dels consumidors i usuaris dels serveis prestats pels 
professionals del sector de la comunicació. 
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El Govern aprova els criteris de qualitat de les 
organitzacions d’atenció primària per millorar els 
serveis que ofereixen 
 

 El Manual d’Acreditació consta de 347 estàndards que van des 
d’aspectes relacionats amb la direcció i organització com a equip 
al grau de satisfacció tant de la ciutadania com dels professionals 
de cada centre 

 

 Complementa el decret d’Acreditació de l’Atenció Primària aprovat 
el 10 de juny passat, que pretén incrementar els nivell de 
competència de les organitzacions sanitàries així com impulsar la 
millora de la qualitat dels serveis sanitaris 

 
El Govern ha aprovat el manual d’estàndards d’acreditació dels equips 
d’Atenció Primària. Aquesta guia consta d’un total de 347 estàndards que van 
des d’aspectes relacionats amb la direcció i organització com a equip, fins 
aquells que valoren resultats obtinguts sobre els indicadors de salut i de gestió 
de l’organització i el grau de satisfacció tant de la ciutadania com dels 
professionals de cada centre.  
 
El Manual complementa el Decret 86/2014 aprovat per acord de Govern el 10 
de juny passat, pel qual s’establia el sistema d’acreditació dels equips 
d’Atenció Primària de Catalunya que traslladava per primera vegada 
l’acreditació hospitalària als 365 equips d’Atenció Primària. El model 
d’acreditació català pretén incrementar els nivell de competència de les 
organitzacions sanitàries així com impulsar la millora de la qualitat dels serveis 
sanitaris. El Decret promou una atenció sanitària d’excel·lència als ciutadans 
en el seu primer nivell assistencial.  
 
Catalunya ha esdevingut, des de fa més de tres dècades, capdavantera en 
l’acreditació de centres sanitaris. Disposa des del 1981 -de forma pionera a 
Europa- d’un sistema per acreditar hospitals. Amb l’extensió de l’acreditació a 
l’atenció primària es fa un altre pas innovador, al ser la primera experiència 
que abastarà tots els equips d’un mateix territori amb competències en salut 
en menys de tres anys.  
 
L’acreditació a l’atenció primària s’aplicarà a tots els equips de Catalunya de 
forma progressiva d’aquí al 2016. A partir d’aquest tercer any, estar acreditat 
serà una condició necessària per formar part de la xarxa pública d’atenció 
primària. D’aquesta manera es promou la qualitat del primer nivell assistencial 
al ciutadà i ciutadana de Catalunya. 
 
Els estàndards, inspirats en els diferents models d’acreditació reconeguts, i, 
en el model de gestió de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat 
(EFQM), són el resultat d’un treball de dos anys en què han participat experts 
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d’atenció primària, societats científiques, col·legis professionals, patronals i 
Administració i s’han consensuat amb els professionals del sector. Aquests 
estàndards són flexibles, de manera que han de poder ser modificats amb la 
finalitat d’afavorir la millora contínua de la qualitat assistencial en l’Atenció 
Primària. 
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El Govern presentarà un requeriment contra el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per 
exigir la revisió del model de finançament  

 

 El sistema de finançament revisat hauria d’haver entrat en vigor l’1 
de gener del 2014, ja que segons la llei orgànica de finançament de 
comunitats autònomes (LOFCA) i l’Estatut d’autonomia, el model 
s’ha d’actualitzar cada cinc anys 
 

 Aquest és un pas previ a la interposició d’un recurs contenciós 
administratiu  
 

 L’Executiu considera que aquest fet comportarà un evident 
perjudici en les finances de la Generalitat 
 

El Govern ha autoritzat el Departament d’Economia i Coneixement a 
interposar en nom de la Generalitat un requeriment contra el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques davant la negativa del Govern de l’Estat 
a revisar, tal com preveu la llei, el model de finançament autonòmic.  
 
El Govern ha pres aquesta decisió, després de les declaracions del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, en acabar la reunió 
del Consell de Política Fiscal i Financera el 26 de juny passat en les quals 
manifestava la negativa del Govern espanyol a revisar l’actual model que va 
entrar en vigor l’any 2009. D’acord amb la disposició addicional sisena de la 
llei orgànica de finançament de comunitats (LOFCA), i l’article 208 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, l’Estat i la Generalitat han d’actualitzar cada cinc 
anys el sistema de finançament, tenint en compte l’evolució del conjunt de 
recursos públics disponibles i la de les necessitats de despesa de les diferents 
administracions. Així doncs, si el model de finançament va entrar en vigor el 
2009, la revisió del nou model hauria d’haver entrat en funcionament amb 
efectes d’1 de gener del 2014.  
 
A més, la negativa del Govern de l’Estat també incompleix un dels 
compromisos del Consell de Política Fiscal i Financera de l’any 2009 pel que 
l’Estat i les comunitats autònomes es comprometien a revisar el sistema de 
distribució dels recursos públics dins del termini legalment previst. D’acord 
amb el text aprovat avui pel Govern, “aquest fet comportarà un evident 
perjudici en les finances de la Generalitat”. 
 
Finalment, en el cas que el requeriment no sigui atès, el Govern també 
autoritza el conseller d’Economia i Coneixement a interposar el recurs 
contenciós administratiu corresponent.  
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El Govern aprova el nou Mapa de la Lectura Pública, 
que adequa les biblioteques a la demografia actual de 
Catalunya  
 

 El nou Mapa permet elaborar els programes per a la construcció 
de nous equipaments i l'adequació dels existents; planificar, 
programar i coordinar les inversions, i vetllar perquè es produeixi 
un creixement equilibrat  
 

 Des de l’aprovació del darrer Mapa, al 2008, s’han inaugurat 91 
biblioteques, que representa una mitjana de 15 nous equipaments 
a l’any 

 

El Govern ha aprovat el nou Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, que 
recull les necessitats de la lectura pública i estableix el tipus de biblioteca que 
correspon a cada població per tal d’adequar el servei que ofereixen a la 
demografia actual de Catalunya. L’aprovació del nou Mapa, que substitueix 
l’anterior, de 2008, respon a la voluntat d’adaptar-lo als canvis que s’han 
produït en la població dels municipis catalans i al context actual.  
 
El Mapa de la Lectura Pública permet elaborar els programes per a la 
construcció de nous equipaments i per a l'adequació dels existents; planificar, 
programar i coordinar les inversions de les diferents administracions 
competents en aquest àmbit; avaluar periòdicament quina és la posició real 
del conjunt de les biblioteques públiques de Catalunya, i vetllar perquè es 
produeixi un creixement equilibrat d'aquests equipaments per tal de garantir 
l’accés als serveis al conjunt del territori de Catalunya. 
 
Actualment totes les capitals de comarca disposen de biblioteca i tots els 
municipis de més de 30.000 habitants compten almenys amb una. D’altra 
banda, totes els municipis de més de 5.000 habitants, que són els que tenen 
l’obligació d’oferir el servei d’acord amb la legislació vigent, disposen 
d’equipament bibliotecari (excepte Dosrius, que ja té un projecte subvencionat, 
i Vilafant). Pel que fa als municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants, 54 dels 71 
municipis d’aquestes característiques ja disposen d’equipament bibliotecari. A 
més, el 93% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi i el 
46% disposa del carnet de la biblioteca pública. 
 
Des de l’aprovació de l’anterior Mapa s’han inaugurat 91 noves biblioteques, 
de les quals 34 són serveis nous en municipis o barris on no n’hi havia, i la 
resta, 57, són trasllats d’equipaments ja existents que s’han adequat als 
estàndards proposats pel Mapa. Això vol dir que, des de l’aprovació de 
l’anterior Mapa fins ara, s’han inaugurat una mitjana de 15 noves biblioteques 
per any, xifra que representa més d’una nova biblioteca per mes. El nombre 
d’equipaments ha passat de 333 el 2008 a 378 el 2014; la superfície mitjana 
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per biblioteca ha passat de 774 m2 a 921 m2, i la mitjana de volums 
bibliotecaris per habitant ha passat d’1,78 a 1,86.   
 
Els principals canvis introduïts al nou Mapa de la Lectura Pública que avui 
s’aprova són: 
 

- La superfície requerida per als equipaments es refereix a la superfície 
útil d’ús bibliotecari i no a la superfície construïda.  

 

- A l’hora d’establir el grau d’adequació de les biblioteques ja existents, 
s’ha determinat que, fins a una futura actualització, es considerin 
adequades si arriben al 50% de la superfície proposada. La mesura es 
refereix al grau d’adequació de biblioteques ja existents, no pas als 
requeriments per a les biblioteques que cal construir de nou que, 
lògicament, han d’ajustar-se als dimensionaments proposats. 

 

- Es tindrà en compte l’existència d’altres equipaments al municipi (sales 
d’exposició, d’estudi, polivalents, etc.) per determinar el nivell 
d’adequació dels equipaments bibliotecaris.   
 

- S’ha substituït, en relació amb les biblioteques qualificades pel Mapa 
com a no adequades, la proposta d’actuació “construir un nou 
equipament” per la més inclusiva “ampliar o traslladar l’equipament”.  

 
El Departament de Cultura elabora i manté actualitzat el Mapa de la Lectura 
Pública de Catalunya. Aquest document, així com les modificacions que s’hi 
fan, són aprovats pel Govern de la Generalitat, un cop escoltat el Consell de 
Biblioteques i les associacions representatives de l’Administració local de 
Catalunya. 
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El Govern acorda atribuir competències als 
departaments de la Generalitat per millorar l’eficiència, 
l’eficàcia i l’agilitat en la gestió dels recursos humans 
 

  L’acord pretén avançar en la línia de flexibilitzar, agilitar i 
simplificar la gestió dels recursos humans de la Generalitat de 
Catalunya 
 

 S’atribueixen als mateixos departaments, durant el període de tres 
anys, algunes competències com ara la declaració de situacions 
administratives, la declaració de jubilacions o la resolució del 
reingrés al servei actiu de funcionaris amb reserva de plaça 
 

El Govern ha aprovat l’atribució temporal de diverses competències als 
departaments de la Generalitat en matèria de funció pública. L’objectiu és 
doble: d’una banda, facilitar una adequada resposta a les peculiaritats que 
presenten alguns col·lectius de personal i, d’altra banda, avançar en eficàcia i 
agilitat mitjançant la desconcentració de competències en els òrgans i unitats 
de gestió del personal.  
 
L’acord s’emmarca en el Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i del seu sector públic, que en el seu eix 3, inclou mesures sobre 
els recursos humans amb l’objectiu de dissenyar i implementar 
progressivament un nou model de polítiques en aquest àmbit, que introdueixi 
majors graus d’adequació i flexibilitat i continuï facilitant els processos de 
professionalització i mobilitat del personal.  
 
En concret, l’Acord pretén avançar en la línia de flexibilitzar, agilitar i 
simplificar la gestió. Així, el Govern ha considerat convenient atribuir 
temporalment determinades competències sobre funció pública a la totalitat 
dels departaments com a forma d’instrumentar una gestió més eficaç dels 
assumptes de personal, agilitzar-ne els procediments i procurar l’atenció de 
proximitat al personal afectat. 
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals, titular de les 
competències que s’atribueixen, es reserva la resolució d’algunes matèries 
que per la seva naturalesa s’ha considerar que no era oportú desconcentrar. 
Així mateix, s’ha de considerar que la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals, com a 
òrgan transversal, durà a terme la supervisió i coordinació de la gestió de les 
competències atribuïdes als departaments de la Generalitat així com funcions 
d’assessorament i assistència a les unitats que ho requereixen. 
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Competències atribuïdes 
 
A la totalitat dels departaments, s’atribueix durant el període de tres anys, les 
competències sobre el personal adscrit següents: declaració de situacions 
administratives (per ex. les excedències del personal), llevat de la situació de 
serveis especials; la declaració de jubilacions; la resolució del reingrés al 
servei actiu de funcionaris amb reserva de plaça; la declaració de 
compatibilitats, llevat les corresponents a professions titulades relacionades 
amb les funcions del cos/escala del funcionari.  
 
Es manté l’atribució temporal de competències de funció pública a 
diversos departaments de la Generalitat 
 
D’altra banda, l’acord també disposa mantenir l’atribució temporal 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. Després de l’experiència assolida s’ha entès oportú 
ampliar tres anys més l’atribució de competències als esmentats 
departaments en funció de les especificitats que presenten aquests col·lectius.  
 
Així, els departaments amb col·lectius específics, a més de les competències 
anteriors, mantenen l’atribució, respecte d’aquest personal, de les 
competències relatives a la convocatòria dels processos selectius; el 
nomenament de funcionaris; la declaració de totes les situacions 
administratives; la convocatòria de concursos de mobilitat, la declaració de 
perllongament en el servei actiu a partir de l’edat de jubilació; i la pèrdua i la 
rehabilitació en la condició de funcionari.  
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El Govern dóna el vistiplau als programes operatius 
dels fons europeus per al període 2014-2020 
 

 Els programes corresponen al Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu 
de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i 
Pesquer (FEMP) 

 

 Les conselleries d’Economia i Coneixement, d’Empresa i Ocupació 
i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, han 
establert les prioritats d’inversió dels fons europeus i han fixat els 
objectius temàtics i específics que han de tenir els projectes que 
volen optar a cofinançar-se amb aquests ajuts 

 
El Govern ha donat el vistiplau a la proposta dels programes operatius del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social 
Europeu (FSE), el Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER) i el 
Fons Europeu Marítim i Pesquer (FEMP) del període 2014-2020, que avui han 
presentat a la reunió del Consell Executiu els departaments d’Economia i 
Coneixement; d’Empresa i Ocupació; i el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. Aquesta proposta s’enviarà a la Comissió Europea 
que, després del corresponent període de negociació amb la Generalitat, els 
podria aprovar abans que s’acabi l’any. 
 
És la primera vegada que es presenten conjuntament i el mateix dia els tres 
programes operatius del FEDER, FSE i FEADER (el FEMP es presentarà a 
l’octubre) des que la Generalitat administra els fons europeus. Aquesta 
iniciativa és fruit del treball de coordinació entre els esmentats departaments, 
tasca que s’anirà intensificant al llarg de tot el període de vigència dels fons 
que és l’any 2020.  
 
El programa operatiu de cada fons ha estat elaborat per les tres conselleries, 
recull les prioritats d’inversió dels fons europeus i fixa els objectius temàtics i 
específics que han de tenir els projectes que volen optar a cofinançar-se amb 
fons europeus.  
 
En el període 2014-2020 la Generalitat de Catalunya és responsable de la 
gestió d’un total de 1.521 milions d’euros de la Unió Europea, que és la suma 
dels tres fons. Aquests fons s’assignen en règim de cofinançament, és a dir, 
es requereix una contribució de recursos propis per cobrir el cost total de les 
operacions. La inversió total dels tres programes pot arribar als 3.157 milions 
d’euros, xifra que representa aproximadament un 40% més de recursos 
respecte als rebuts durant el període 2007-2013.  
 
Aquesta col·laboració entre conselleries s’emmarca en l’estratègia RIS3CAT 
de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, 
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aprovada pel Govern el mes de febrer passat. Aquesta estratègia garanteix 
que les inversions en recerca i innovació cofinançades per la Unió Europea es 
tradueixin en un creixement econòmic de qualitat, més sostenible i integrador, 
i en la creació d’ocupació al territori, en estreta col·laboració entre els agents 
públics i privats de l’economia catalana. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern promou l’alimentació saludable entre els escolars de 
Catalunya 
 

El Govern ha autoritzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (DAAM) a destinar 474.824 euros a la convocatòria 
2014 d’ajuts per a la promoció i el subministrament de fruites a l’alumnat de 
centres escolars del curs 2014-2015. 

 

Aquests ajuts s’inscriuen en el marc del Pla de consum de fruita, que es va 
posar en marxa el curs 2009-2010, i que té com a objectiu contribuir a 
promoure els hàbits alimentaris saludables entre la població infantil, associar-
los a la dieta mediterrània, i reduir els nivells d’obesitat infantil. 
 
Com a novetats de cara al proper curs escolar, que s’iniciarà al setembre, la 
convocatòria per participar en l’esmentat Pla de consum de fruita a les escoles 
2014-2015 incorporarà més cursos que se’n podran beneficiar. En concret, 
està previst incorporar educació infantil de 3 a 6 anys i el cicle superior de 
primària de 10 a 12 anys. D’aquesta manera, s’incrementarà el nombre 
d’alumnes beneficiats fins a arribar a 400.000 nens. I tot plegat, gràcies a una 
millora del finançament dels fons europeus que incrementa el grau de 
finançament fins al 75%.  
 
Durant el curs 2013-2014, han participat en el Pla més de 170.000 alumnes de 
1.354 escoles de Catalunya i s’han repartit més de 415 tones de fruita.  
 
El Govern autoritza Efiensa a vendre la seva participació en el capital de 
Promotora del Rec dels Quatre Pobles, AIE 
 
El Govern ha acordat autoritzar la venda de la participació que la societat 
Eficiència Energètica (Efiensa) té en la companyia Promotora del Rec dels 
Quatre Pobles, SA. Aquesta companyia gestiona un sistema de rec col·lectiu i 
una central minihidràulica a l’Alt Urgell.  
 
Aquesta actuació s’emmarca en el procés de liquidació d’Efiensa, d’acord amb 
el Pla de racionalització del sector públic engegat per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Efiensa és una societat participada íntegrament per l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) dedicada a l’impuls de l’eficiència energètica mitjançant centrals de 
producció d’energia tèrmica, elèctrica o de cogeneració en l’àmbit industrial.  
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El Govern aprova els nous estatuts d’Ivàlua 

El Govern ha aprovat els nous estatuts del Consorci titular de l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua. El nou text incorpora un nou 
redactat a l’article 8.1.c que fa referència a la composició i naturalesa del 
Consell Rector d’aquesta institució. D’acord amb els nous Estatuts, el 
Departament d’Economia i Coneixement nomenarà com a vocals dos 
representants amb rang de secretari general o de director general de la 
mateixa conselleria. Fins ara, aquests dos càrrecs estaven representats pel 
secretari d’Economia de la Generalitat i pel director de l’Institut Català 
d’Estadística (Idescat).  

Aquestes modificacions s’expliquen, d’una banda, pels canvis en 
l’organigrama del Departament produïts a l’inici de la present legislatura i, de 
l’altra, perquè el director de l’Idescat, Frederic Udina, va ser nomenat 
president d’Ivàlua al juliol del 2013.  

L’Ivàlua va ser creat l’any 2006, a iniciativa del Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya juntament amb la Diputació de 
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Jaume Bofill. Inspirat en 
les iniciatives ja existents a països angloxasons o nòrdics, la seva finalitat és 
promoure l’avaluació de les polítiques públiques a Catalunya, amb especial 
atenció a l’anàlisi de la seva efectivitat, així com assessorar, formar i donar 
suport a les administracions en aquest àmbit. 

Els nous estatuts aprovats avui pel Govern ja han estat ratificats per les altres 
institucions que formen part del Consorci d’Ivàlua i que són: la Diputació de 
Barcelona, la Fundació Jaume Bofill, el Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya (CTESC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).  

El Govern manté transitòriament les condicions de jornada i horaris dels 
Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya per al període 2010-2014 

El Govern ha aprovat mantenir transitòriament la jornada, horaris i 
assegurances establerts per l’Acord de la Mesa sectorial de negociació del 
personal d’administració i tècnic sobre les condicions de treball del Cos 
d’Agents Rurals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 
període 2010-2014, la vigència dels quals finalitza el 20 de juliol de 2014. 

L’acord es mantindrà fins a l’assoliment d’un nou acord sindical o, en cas que 
aquest nou acord sindical no s’assoleixi, fins a l'entrada en vigor d’una norma 
reglamentària que reguli la jornada i els horaris del Cos d’Agents Rurals, de 
conformitat amb el que preveu l’article 21 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol. 
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Nomenaments 
 
Carme Ortoll i Grífols 
 
Directora general d’Infantil i Primària del Departament d’Ensenyament 
 
Nascuda a Calafell l’any 1958 
 
És mestra, amb estudis de Psicopedagogia per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i directora de centre docent. Mestra de Català per la Universitat de 
Barcelona.  
 
Des de l’any 1979 ha estat mestra d’escola rural, d’escola concertada i 
d’escola pública, on ha exercit diferents càrrecs directius. Des del 2011 fins 
ara ha estat cap del Servei d’Innovació i Formació de l’Educació Infantil i 
Primària del Departament d’Ensenyament. 
 
Ha estat tècnica docent de la Subdirecció de Formació Permanent del 
Professorat del Departament d’Ensenyament (1990 i 1994) i secretària de 
l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, assessora en temes 
d’infància i responsable del Programa per al Benestar de la Infància i 
l’Adolescència de Catalunya en l’Àmbit Familiar del Departament de Benestar 
Social i Família (2000-2004). 
 
Des del 1979 ha estat vocal i presidenta de la junta del Grup de Mestres del 
Penedès i pertany als Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. Ha 
estat organitzadora, formadora i coordinadora de l’Escola d’Estiu del Penedès. 
Ha estat membre, entre 1992 i 2000, del consell de redacció de la revista 
Perspectiva Escolar de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. També forma 
part de la fundació Artur Martorell com a vocal del Patronat. 
 
És autora de llibres de text i ha col·laborat en publicacions d’innovació i 
formació del professorat, en materials per a la Formació bàsica per a la 
reforma: Escola d’àmbit rural i en unitats de programació del cicle de parvulari 
i del cicle inicial del Departament d’Ensenyament.   
 
També ha estat professora formadora d’organització i metodologia d’aula i de 
centre, en diverses edicions dels plans de formació de zona del Departament 
d’Ensenyament i de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de 
Barcelona.  


