
 

 

Acords de 
Govern 

 
 
 

Acords de Govern  
22 de juliol de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Acords de Govern. 22.07.2014  

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

 

2 

El Govern inicia la tramitació de la futura llei de 
recursos humans de la Generalitat  
 

 La futura norma s’emmarca en el Pla de reforma de l’Administració i 
inclou mesures per a la professionalització i la tecnificació de les 
plantilles, el foment de les promocions internes dels empleats 
públics, i la implantació progressiva de l’avaluació de l’acompliment  

 

 També proposa modernitzar els processos de selecció, introduint 
noves tècniques selectives que superin les purament memorístiques, 
l’acreditació de coneixements de llengües estrangeres i de 
tecnologies de la comunicació 

 

 Preveu desenvolupar progressivament un nou model de polítiques de 
recursos humans que introdueixin majors graus d’adequació i 
flexibilitat 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
mesures d’ordenació de l’ocupació pública, que s’inscriu en l’Eix 3 del Pla de 
reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, relatiu als 
recursos humans. Aquesta llei pretén proposar mesures de flexibilització i 
agilització en la gestió dels recursos humans, però també busca facilitar els 
processos de tecnificació i mobilitat dels empleats públics. 
 
L’Acord forma part d’una bateria de modificacions normatives en matèria de 
funció pública, que va començar la setmana passada, amb l’aprovació de 
l’Acord de Govern d’atribució de competències als departaments de la 
Generalitat per millorar l'eficiència, l'eficàcia i l'agilitat en la gestió dels 
recursos humans, i que previsiblement seguirà amb un desplegament 
reglamentari en els diferents àmbits que l’Avantprojecte de llei estableix en les 
seves bases. 
 
Professionalització i tecnificació 
 
El Projecte de llei introdueix modificacions del marc legal vigent en una doble 
vessant: reformes orientades a la professionalització i tecnificació del capital 
humà de l’Administració, i modificacions de la gestió dels recursos humans 
amb la finalitat de flexibilitzar-ne els elements principals. 
 
Pel que fa a la professionalització i la tecnificació, el text ha de preveure la 
revisió i adaptació del sistema selectiu d’accés a l’ocupació pública per 
adaptar-lo a les noves necessitats. També cal avançar en la incorporació de 
noves tècniques selectives que superin el tradicional accés per mitjà de 
proves exclusivament memorístiques i cal reforçar la comprovació d’altres 
elements com són la capacitat analítica i les habilitats dels aspirants. Cal 
connectar les proves amb la realitat professional.  
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Igualment, és important generalitzar la selecció de personal interí i laboral 
temporal mitjançant les anomenades borses de treball amb la finalitat 
d’establir procediments àgils i dinàmics de selecció temporal. I, en la línia, 
d’impulsar la tecnificació de les plantilles, s’han de potenciar els processos de 
promoció interna. També s’ha de reformular l’actual sistema de provisió de 
lliure designació en consonància amb el futur model de designació del directiu 
públic. I, així mateix revisar el sistema de mobilitat dels empleats públics. 
 
Quant a la gestió dels recursos humans, cal actuar per simplificar el nombre 
de cossos i escales per poder comptar amb una organització més racional, 
senzilla i coherent, alhora que més tecnificada (professionalitzada). 
 
La institucionalització generalitzada d’un sistema d’avaluació de l’acompliment 
dels empleats públics també es configura com a element nuclear del procés 
de reforma en aquest àmbit. Aquest sistema ha de permetre avançar cap a 
l’increment de l’eficiència i la productivitat i integrar els objectius de 
l’organització amb els propis del personal, alhora que es generen els 
compromisos i la implicació necessària amb l’organització i els seus resultats. 
 
Implementar una cultura de l’esforç avaluat és una tasca d’elevada 
complexitat, ja que cal posar les bases d’un model que perduri en el temps i 
que reverteixi en benefici de la pròpia organització i, sobretot, que serveixi als 
interessos de la ciutadania del nostre país. Per aconseguir aquesta millora, 
l’Avantprojecte de llei introdueix en el text refós de la Funció Pública una 
previsió que incorpora l’avaluació de l’acompliment a l’Administració de la 
Generalitat, una disposició legal que ha d’incorporar els trets generals d’allò 
que hauria de preveure qualsevol procediment d’avaluació. Així mateix, la 
nova llei donarà facultats al Govern per reglamentar-ne el procediment.  
 
En definitiva, les mesures que preveu el procés de reforma en l’àmbit dels 
recursos humans tenen el repte de posar els fonaments per avançar cap a 
una Administració més moderna que serveixi els interessos dels ciutadans 
amb més eficàcia i professionalitat. 
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El Govern simplifica el sistema de concessió de 
subvencions de la Generalitat, el qual beneficiarà 
especialment el Tercer Sector 
 

 El fet que els departaments de la Generalitat utilitzin uns 
paràmetres homogenis facilita a la ciutadania el funcionament del 
sistema i aporta major seguretat jurídica 
 

 Es disposarà d’un únic sistema informàtic centralitzat, que 
permetrà simplificar extraordinàriament la presentació de 
documentació i de comprovants de justificació 

 
El Govern ha aprovat un nou sistema que unifica els criteris en la gestió 
general de les subvencions tramitades per l’Administració de la Generalitat i 
pels ens que conformen el seu sector públic. El fet que els departaments de la 
Generalitat utilitzin uns paràmetres homogenis facilita a la ciutadania el 
funcionament del sistema i aporta major seguretat jurídica.  
 
La simplificació del sistema de concessió de subvencions de la Generalitat 
beneficia especialment el Tercer Sector i dóna compliment al Pla de Govern 
per als anys 2013-2016 i al Pla de Suport al Tercer Sector Social amb la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Aquesta modificació respon 
al compromís del Govern a adoptar mesures per a la millora, la simplificació i 
la transparència en la gestió administrativa, i, més concretament, en relació 
amb els procediments de concessió de subvencions. 
 
Amb aquest objectiu, el Govern adopta una sèrie de mesures consistents en 
l’aprovació d’un model tipus de bases reguladores de subvencions en règim 
de concurrència competitiva; l’aprovació d’una instrucció per a la unificació de 
criteris en la gestió general de l’activitat subvencional de l’Administració de la 
Generalitat i del seu sector públic i la implantació d’un sistema d’informació i 
gestió corporatiu de les subvencions de la Generalitat. 
 
L’aprovació d’un model tipus de bases reguladores de subvencions en règim 
de concurrència competitiva es fa amb el propòsit que sigui d’ús general dins 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, tot garantint 
una regulació uniforme dels continguts aplicables amb caràcter general als 
diferents procediments de concessió de subvencions en aquell règim de 
concurrència. A títol d’exemple, s’estableix el foment de la declaració 
responsable per evitar la presentació de documentació, el foment de la 
tramitació i la comunicació telemàtiques per evitar desplaçaments i 
comunicacions més costoses, o la possibilitat de reformular els projectes, 
entre d’altres. 
 
Pel que fa a l’aprovació de la instrucció per a la unificació de criteris en la 
gestió general de l’activitat subvencional de l’Administració de la Generalitat i 
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del seu sector públic, avança solucions homogènies i estableix criteris 
uniformes davant determinades problemàtiques detectades pels gestors 
públics de subvencions. La instrucció posa l’èmfasi en les despeses 
subvencionables i en determinats aspectes formals relatius a la documentació 
justificativa de la despesa i altres tràmits relacionats amb la fase de justificació 
de les subvencions. 

 
Quan a la implantació d’un sistema corporatiu d’informació i gestió de les 
subvencions de la Generalitat de Catalunya, permetrà una gestió integral del 
cicle de vida de les subvencions introduint flexibilitat per adaptar-se a les 
noves convocatòries i a diferents models organitzatius de gestió. Es disposarà 
d’un únic sistema informàtic centralitzat, que permetrà simplificar 
extraordinàriament la presentació de documentació i de comprovants de 
justificació, ja que es podrà fer d’un sol cop. 
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El Govern destina 25,7 milions d’euros a la nova línia 
d’ajuts per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació del PUOSC 2014 i 2015 
 

 Aquestes noves subvencions s’adapten a les necessitats actuals 
dels ens locals 
 

 La relació de subvencions es podrà consultar al web del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 

 
El Govern ha aprovat el Decret de concessió de les subvencions de la línia de 
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya (PUOSC) per als anys 2014 i 2015. El Govern destinarà 
25.735.911 euros a aquesta nova línia d’ajuts, que s’adapta a les necessitats 
actuals del món local. 
 
Seran subvencionables les despeses que els ens locals hagin dut a terme 
entre l’1 de gener de 2013 i el 30 de setembre de 2014, mentre que per a les 
subvencions de l’anualitat 2015 ho seran les despeses que es duguin a terme 
entre l’1d’octubre de 2014 i el 30 de setembre de 2015. 
 
Els ens locals beneficiaris podran presentar la documentació justificativa fins 
al 31 de març de 2015 per a la despesa executada de l’anualitat 2014, i fins al 
31 de març de 2016 per a la despesa executada de l’anualitat 2015. 
 
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, s’atorgaran d’ofici bestretes 
de fins al 60% de la subvenció atorgada. La part restant es tramitarà un cop 
els ens locals beneficiaris hagin presentat la justificació de la totalitat de les 
despeses de l’actuació subvencionada. 
 
Els convenis formalitzats entre el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals i les diputacions provincials en data 8 de juliol de 2014 per al 
finançament del nou període del PUOSC preveuen únicament aportacions a la 
línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació 
de les anualitats 2014 i 2015. Per aquesta raó, s’aprova la concessió de les 
subvencions d’aquesta línia i es mantenen els programes específics de les 
diputacions provincials. 
 
El Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per als anys 2014 i 2015 es finança 
amb les aportacions de la Generalitat i les consignades en els pressupostos 
de les diputacions provincials que es formalitzen mitjançant la subscripció d’un 
conveni amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
En el web del Departament de Governació i Relacions Institucionals es podrà 
accedir a la relació de subvencions per ens locals.  
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El Govern atorga 4,5 milions d’euros en subvencions 
per al foment d’actuacions de caràcter social, cívic i 
associatiu destinades a infants i joves  
 

 Les entitats beneficiàries són Escoltes Catalans, Moviment Laic i 
Progressista, Fundació Catalana de l’Esplai, Minyons Escoltes i 
Guies de Catalunya, Fundació Pere Tarrés, i Coordinació Catalana 
de Colònies Casals i Clubs d’Esplai 
 

 Aquesta línia d’ajuts s’afegeix a un import addicional de 500.000 
euros que Benestar Social i Família ha posat enguany a disposició 
de les federacions d’entitats d’educació en el lleure amb l’objectiu 
d’oferir beques a infants i adolescents amb dificultats 
econòmiques 

 
El Govern ha aprovat autoritzar el Departament de Benestar Social i Família a 
atorgar 4.479.699 euros en subvencions per al foment d’actuacions de 
caràcter social, cívic i associatiu destinades a infants i joves. En concret, les 
entitats beneficiàries per a l’exercici 2014 són:  
 

- Escoltes Catalans 
- Moviment Laic i Progressista 
- Fundació Catalana de l’Esplai 
- Minyons Escoltes i Guies de Catalunya 
- Fundació Pere Tarrés 
- Coordinació Catalana de Colònies Casals i Clubs d’Esplai  

 
Aquesta línia d’ajuts s’afegeix a un import addicional de 500.000 euros que 
Benestar Social i Família ha posat enguany a disposició de les federacions 
d’entitats d’educació en el lleure amb l’objectiu d’oferir beques a infants i 
adolescents amb dificultats econòmiques, perquè puguin participar a les 
activitats d’estiu amb normalitat.  
 
Les subvencions a les sis entitats s’emmarquen en convenis de col·laboració 
signats amb la Generalitat de Catalunya que es remunten a 2012. Les parts 
signatàries han manifestat la voluntat de mantenir aquesta col·laboració per a 
l’any 2014 amb la signatura d’un nou conveni i d’una addenda de caràcter 
extraordinari per al foment d’actuacions per combatre els efectes de la crisi en 
la infància i l’adolescència.  
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El Govern adapta els convenis subscrits entre la 
Generalitat i els ens locals a la disposició addicional 
novena de la Llei de reforma local espanyola 
 

 Aprova un Decret llei de mesures urgents que adapta l’anterior 
Decret llei de 17 de juny a les recomanacions del Consell de 
Garanties Estatutàries 
 

 És una norma transitòria fins a l’aprovació de la Llei de governs 
locals de Catalunya, en tramitació al Parlament de Catalunya des 
del juliol del 2013, quan el Govern va aprovar-ne el Projecte de llei 
 

 Respon a la necessitat immediata de dotar els governs locals de 
seguretat jurídica en la presa de decisions i l’adaptació s’ha de 
realitzar abans del 31 de desembre de 2014, ja que aquells 
convenis que no s’hagin adaptat en aquesta data quedaran sense 
efecte 
 

El Govern ha aprovat el Decret llei pel qual s’estableixen mesures urgents per 
a l’adaptació dels convenis, els acords i els instruments de cooperació 
subscrits entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a 
la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL).  
 
En el Decret llei es regula l’adaptació en el cas que es financin competències 
delegades de l’Administració de la Generalitat a les entitats locals. D’acord 
amb l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, els convenis han d’afegir, mitjançant addenda, una clàusula de 
garantia del compliment de les obligacions financeres o de compromisos de 
pagament de la Generalitat. Aquesta clàusula consistirà en l’autorització a 
l’Administració de l’Estat a aplicar retencions en les transferències que els 
correspon per aplicació del seu sistema de finançament. 
 
A més, es regula l’adaptació en el supòsit que es financin competències 
distintes de les pròpies i de les delegades. A l’igual que la situació anterior, es 
requerirà una addenda al conveni que, a més d’incorporar la clàusula de 
garantia haurà de contenir una valoració favorable sobre la necessitat de 
continuar col·laborant en els serveis. Prèviament a l’aprovació de l’addenda 
serà preceptiu l’informe de l’ens local on s’exposi que els serveis o les 
activitats no posen en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda 
municipal. 
 
La disposició addicional novena de la LRSAL regula el procediment perquè 
s’adaptin, abans del 31 de desembre de 2014, els convenis, els acords i altres 
instruments de cooperació ja subscrits en el moment d’entrar en vigor aquesta 
llei, entre els ens locals i l’Estat o comunitat autònoma i que comportin 
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qualsevol tipus de finançament destinat a sufragar l’exercici per part dels ens 
locals de competències delegades o competències diferents de les 
contingudes en els articles 25 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. En cas de no 
fer-se aquesta adaptació, els convenis, acords i altres instruments de 
cooperació ja subscrits quedaran sense efecte. 
 
Incertesa jurídica davant l’aplicació de la LRSAL 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, va entrar en vigor el 31 de desembre 
passat, però els mesos transcorreguts des d’aleshores han evidenciat que la 
seva aplicació pràctica ha provocat una incertesa jurídica que afecta el 
funcionament diari dels ens locals pel que fa a les matèries competencials 
sobre les quals poden prestar serveis públics.  
 
Així, l’aplicació d’aquesta Llei està permetent que cada ens faci una 
interpretació diferent i que es posin en relleu supòsits possibles de paralització 
o renúncia en la prestació de serveis i activitats que poden ser de naturalesa 
bàsica, com ara serveis socials, ensenyament, polítiques d’immigració, 
d’ocupació i de defensa de consumidors. 
 
Les modificacions substancials de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que la Llei 
27/2013 ha incorporat, han motivat la interposició de nombrosos recursos 
d’inconstitucionalitat, entre els quals es troba el presentat per part de la 
Generalitat, que manifesta un escenari de defugiment del respecte 
constitucional i estatutari i una inseguretat en els efectes d’aquesta norma en 
l’ordenament jurídic català.  
 
Amb el Decret llei que s’ha aprovat, el Govern adapta l’anterior Decret llei de 
17 de juny a les recomanacions del Consell de Garanties Estatutàries. És una 
norma transitòria fins a l’aprovació de la Llei de governs locals de Catalunya, 
en tramitació al Parlament de Catalunya des del juliol del 2013, quan el 
Govern va aprovar el Projecte de llei. 
 
La Llei de governs locals impulsada pel Govern de la Generalitat té com a 
objectius determinar i clarificar les funcions de cada nivell de govern; 
assegurar la sostenibilitat financera i l’eficàcia en la prestació de serveis; 
simplificar les estructures administratives i evitar duplicitats organitzatives i 
d’actuació. En aquest sentit, es tracta d’una reforma que ha d’aportar estalvi i 
eficiència al sector públic, així com també fomentar la transparència i la 
participació ciutadana. 
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El Govern fomenta la professionalització i la innovació 
del sector agroalimentari 
 

 Aprova el Decret del sistema de formació, transferència i 
innovació del sector agroalimentari que preveu, entre d’altres 
actuacions, la regulació de les funcions i l’estructura de les 
Escoles Agràries, regides actualment per una normativa de l’any 
1984 
 

 També crea el Consell Català de la Innovació Agroalimentària, que 
establirà les línies d’actuació en l’àmbit de la formació, la 
transferència tecnologia i la innovació en el sector agroalimentari 

 
El Govern ha aprovat el Decret del sistema de formació, transferència i 
innovació del sector agroalimentari que preveu, entre d’altres actuacions, la 
regulació de les funcions i l’estructura de les Escoles Agràries, l’establiment  
de les línies d’actuació en l’àmbit de la formació, la transferència tecnològica i 
la innovació del sector agroalimentari i la seva coordinació i, finalment, la 
creació del Consell Català de la Innovació Agroalimentària. 
 
El Decret preveu complir tres objectius: en primer lloc, adequar a la normativa 
actual d’ensenyament, les funcions i l’estructura de les Escoles Agràries, 
regides actualment per una normativa de l’any 1984, així com canviar la 
denominació de les escoles. Amb el nou Decret, les actuals Escoles i Centres 
de Capacitació Agrària passaran a denominar-se Escoles Agràries. 
 
S’estableix l’estructura organitzativa de les escoles, basada en l’organització 
de les escoles públiques dependents del Departament d’Ensenyament, però 
amb algunes particularitats derivades de la doble funció que realitzen 
(ensenyament reglat i formació al sector). Les escoles s’organitzaran d’una 
nova manera amb l’objectiu d’aconseguir màxima eficiència i eficàcia, amb un 
sistema més col·laboratiu i integral de compartir recursos i formació. El 
Decret en cap cas regula aspectes d’ordenació educativa, que són 
competència del Departament d’Ensenyament. 
 
En segon lloc, el Decret estableix les línies d’actuació en l’àmbit de la 
formació, la transferència de tecnologia i la innovació en el sector 
agroalimentari, en aplicació del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i 
Transferència Agroalimentària de Catalunya 2013-2020, amb la creació del 
Consell Català de la Innovació Agroalimentària. Aquest òrgan col·legiat 
proposarà plans, programes i mesures de foment, així com avaluacions de 
l’impacte de les actuacions en aquestes matèries i millores en el portal Rural 
Cat, entre d’altres.  
 
La seva composició inclou representants del Departament d’Agricultura, 
d’altres departaments (Ensenyament, Universitats, Empresa i Ocupació), 



 

 

Acords de Govern. 22.07.2014  

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

 

11 

organitzacions professionals agràries, FCAC, IRTA, associacions 
empresarials, organitzacions sindicals més representatives, representants de 
les universitats catalanes, que no cobraran cap dieta per la seva participació 
en el Consell.   
 
Finalment, el Decret dóna compliment a l’apartat IV de la Resolució 671/VIII 
sobre el món agrari del Parlament de Catalunya, que considera la formació 
com a element irrenunciable per millorar la competitivitat del sector. 
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El Govern impulsa un nou Pla per augmentar l’impacte 
social de les polítiques dirigides al poble gitano 
 

 El tercer Pla Integral del poble gitano 2014-2016 segueix les 
directrius de la Comissió Europea per millorar les seves 
condicions de vida en àmbits com l’educació, el treball, l’habitatge 
i la salut 

 

 El Pla vol potenciar la llengua romaní; reduir l’absentisme i 
l’abandonament escolar; incrementar el nombre d’estudiants que 
cursen estudis postobligatoris i universitaris, millorar 
l’ocupabilitat o garantir el principi d’igualtat de tracte en els 
programes i notícies vinculats al poble gitano, entre d’altres 

 
El Govern ha aprovat el Pla integral del poble gitano a Catalunya per al 
període 2014-2016. Es tracta del tercer Pla en el qual la Generalitat defineix 
les polítiques públiques específiques per millorar les condicions de vida de les 
persones gitanes i equiparar el compliment dels seus drets amb la resta de la 
societat catalana.  
 
Aquest Pla també s’ha vertebrat segons l’agenda europea, on la qüestió 
gitana ha adquirit una rellevància creixent en els darrers anys, especialment 
en les polítiques relacionades amb la inclusió social i la promoció de la igualtat 
de tracte. En aquest sentit, des de la Comissió Europea s’ha consolidat un nou 
marc de línies d’actuació amb el poble gitano, que insta els governs a definir i 
implementar actuacions que en millorin les condicions de vida en àmbits com 
l’educació, el treball, l’habitatge i la salut. 
 
El nou text manté i intensifica els aspectes positius de l’anterior i alhora 
potencia aquells punts que permetran assolir millors resultats pel que fa a la 
participació, l’eficiència i l’impacte social de les polítiques dirigides a la 
població gitana. 
 

El Pla integral del poble gitano a Catalunya 2014-2016 es caracteritza per re 
un pla realista, eficaç, eficient, avaluable, orientat a resultats, participatiu i 
transparent. Els objectius generals del Pla presenten un important canvi 
d’enfocament i es basen en actuacions avalades per la comunitat científica 
internacional per l’impacte social que generen en els àmbits on s’implementen.  
 
En aquest sentit, el Pla 2014-2016 marca quatre objectius generals bàsics: 
 

 Definir polítiques d’actuació específiques a favor de la població gitana 
de Catalunya, partint d’evidències que han demostrat científicament ser 
exitoses en la promoció i la inclusió del poble gitano. 
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 Desenvolupar estratègies per implementar actuacions d’èxit en els 
àmbits de l’educació, treball, cultura, justícia, salut, habitatge, interior, 
mitjans de comunicació, foment de l’associacionisme i ens locals. 

 

 Equiparar socioeconòmicament els gitanos de Catalunya en risc 
d’exclusió social amb la societat de la qual formen part. 

 

 Promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent difusió 
dels seus valors i de la seva contribució a la cultura del país. 

 
Per assolir aquests objectius, s’han fixat resultats esperats pels diferents 
àmbits com ara potenciar la llengua romaní; reduir l’absentisme i 
l’abandonament escolar; incrementar el nombre d’estudiants que cursen 
estudis postobligatoris i universitaris; potenciar la xarxa associativa gitana; 
reduir el nombre d’assentaments de famílies gitanes i garantir les condicions 
adequades de salubritat i higiene; millorar la coordinació entre els Mossos 
d’Esquadra i els agents comunitaris gitanos; millorar l’ocupabilitat de la 
població gitana, o garantir el principi d’igualtat de tracte en els programes i 
notícies vinculats al poble gitano i transmetre els elements enriquidors de la 
seva cultura. 
 
Els resultats previstos vénen acompanyats de 91 mesures concretes i 
avaluables que els han de fer possibles. 
 
Un Pla pensat i elaborat per persones gitanes 
 
En l’elaboració d’aquest Pla s’ha posat especial èmfasi en la implicació real de 
les persones gitanes en la definició de les polítiques que els afecten. En 
aquest sentit, s’ha comptat amb diversos espais de participació com l’equip de 
renovació del Pla integral del poble gitano, format per 10 persones gitanes 
representants d’entitats, una persona del Centre d’Estudis Gitanos de la UB, 
l’assessor en matèria d’atenció a la comunitat gitana de la Generalitat i el 
vicepresident segon del Ple del Consell Assessor del Poble Gitano de 
Catalunya.  
 
A més, el Consell Assessor del Poble Gitano, principal òrgan de participació 
del Pla, que ha comptat amb la participació de 21 representants d’entitats 
gitanes, ha estat l’encarregat d’esmenar i validar el contingut i tot el procés de 
renovació en el seu conjunt. 
 
Finalment, la Comissió Interdepartamental del Pla Integral del Poble Gitano és 
l’òrgan col·legiat interdepartamental que ha treballat de manera integral i 
transversal les polítiques del Pla amb l’objectiu que aquest s’integri en les 
polítiques actives dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.  
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Pativalé Manusa 
 
Un dels reptes del Pla integral en aquesta nova etapa és millorar la difusió i 
impacte de les actuacions als barris per tal d’afavorir que aquestes arribin, 
amb més intensitat, a la ciutadania gitana no associada. 
 
L’objectiu és aconseguir que el Pla sigui del poble gitano i que se’l senti seu, 
per això s’ha considerat important incorporar el Pativalé Manusa, un òrgan 
intern format per gitanos i gitanes de respecte, que han de ser el canal de 
comunicació directa entre el Pla i el territori. Aquesta figura és essencial per al 
poble gitano. 
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El Govern actualitza el procediment d’acreditació dels 
centres i serveis de medicina de l’esport 
 

 Els centres acreditats anteriorment disposaran d’un any per 
adaptar-se a la nova regulació 

 

 S’estableix l’obligatorietat que tots els centres de medicina de 
l’esport estiguin sota la responsabilitat d’un metge especialista en 
Medicina de l’Educació Física i l’Esport 
 

 El Decret estableix tres nivells d’acreditació, en funció del grau 
d’especialització del centre 

 
El Govern ha aprovat un nou decret pel qual s’estableix el procediment 
d’acreditació dels centres i serveis de medicina de l’esport. Amb el nou decret, 
el Govern s’adapta a les noves necessitats de la medicina de l’esport, 
establertes per la Llei de l’Esport, afavorint les actuacions i les activitats 
derivades de la pràctica esportiva i desenvolupa els criteris que aquesta llei 
estableix al seu article 50. 
 
El nou decret defineix tres nivells de centres i serveis: els centres de nivell 1 o 
inicial, que podran fer reconeixements mèdics i estendre els certificats mèdics 
d’aptitud per a la pràctica esportiva; els de nivell 2 o avançat, que són els que 
podran desenvolupar controls i fer seguiments d’esportistes d’esport de risc i 
de màxim rendiment. I per últim, els centres de nivell 3 o preferent, que són 
aquells centres que podran desenvolupar protocols de seguiment específics 
de la patologia derivada d’una pràctica esportiva de màxim rendiment i que 
també estaran capacitats per a fer formació en l’àmbit de l’especialitat. 
 
A més, s’incorpora l’obligatorietat, establerta pel Reial decret 1277/2003, que 
tots els centres de medicina de l’esport han d’estar sota la responsabilitat d’un 
metge especialista en Medicina de l’Educació Física i l’Esport. 
 
Com a requisits específics aquest decret regula, entre d’altes, l’equipament 
mínim amb què ha d’estar dotat cada tipus de centre segons el nivell de 
complexitat, la dotació mínima de personal especialitzat, segons el cas; així 
com que el personal sanitari de tots els centres haurà d’estar preparat per  fer 
front a una eventual reanimació cardiopulmonar (RCP bàsica). 
 
Així mateix, incorpora el principi de simplificació i racionalitat administrativa 
que ha de regir l’actuació de l’Administració i emmarca la col·laboració entre 
els departaments competents en matèria d’esport i de salut. 
 
Els centres i serveis acreditats d’acord amb el Decret 323/1992, que ara 
queda derogat, disposaran d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta 
regulació per adaptar-se als nous requisits.  
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Distincions 
 
Guardons Jaume Vicens Vives 2014 a la qualitat docent 
universitària  
 
El Govern ha aprovat la concessió de les distincions Jaume Vicens Vives 2014 
a la qualitat docent universitària a diferents professors i projectes de les 
universitats catalanes. Els guardonats han estat proposats pels consells 
socials de les universitats públiques o òrgans equivalents de les universitats 
privades. 
 
A títol individual rebran la distinció Jaume Vicens Vives els professors 
següents: 
 
Joan Simon Pallisé, professor de Biologia Vegetal de la Facultat de Farmàcia 
de la Universitat de Barcelona, per la seva trajectòria docent i les seves 
aportacions a l’aprenentatge mitjançant recursos digitals i noves eines 
d’avaluació. 
 
Elena Valderrama Vallés, professora d’Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors en el Departament de Microelectrònica i Sistemes Elèctrics de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Se li reconeix la seva trajectòria 
professional i el seu lideratge en innovacions docents adreçades a la millora 
de l’aprenentatge en els estudis d’enginyeria. 
 
Josep M. Coll i Alemany, professor de la Universitat Ramon Llull, en 
reconeixement a la seva extensa trajectòria professional com a filòsof, 
eclesiàstic, professor i degà de la Facultat de Filosofia. 
 
Joseph Hopkins, professor de la Universitat Oberta de Catalunya i director 
del Programa de Llengües, per la seva trajectòria professional i, molt 
especialment, per les seves aportacions a l’estudi de llengües per mitjans 
virtuals i pel seu model d’ensenyament virtual per al nivell B2 en terceres 
llengües als graus universitaris. 
 
Pel que fa als premis col·lectius, s’ha aprovat atorgar la distinció Jaume 
Vicens Vives a les entitats següents: 
 
Projecte Cetrencada: publicació multiplataforma del Taller Integrat de 
Periodisme del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. 
Aquest projecte, encapçalat per Salvador Alsius, presentador de TV, 
periodista i membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, destaca pel 
seu original enfocament centrat en la simulació professional, el vincle amb 
l’empresa i la internacionalització en els estudis de periodisme. 
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Projecte Emprendre: una actitud per orientar la vida professional, del 
Departament de Pedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, pel seu caràcter innovador, l’ús de 
les TIC i el foment de l’emprenedoria en els estudis de pedagogia. 
 
Els premis van ser creats per Decret del Govern de 1996 i es lliuraran el 
proper 8 de setembre, durant l’acte d’inauguració del nou curs acadèmic 2014-
2015. L’import atorgat a cada persona i projecte guardonats s’haurà de 
destinar a projectes d’innovació o de millora docent. 

 
Guardons de la Pesca catalana 2014, en reconeixement als 
serveis destacats de persones i institucions al sector  

 
El Govern ha aprovat els guardons de la Pesca 2014, que reconeixen els 
esforços d'aquelles persones o institucions que hagin prestat serveis 
destacats al sector pesquer català. 
 
En l’edició d’enguany, el jurat ha concedit la Medalla de la Pesca catalana a la 
professora titular d’Economia de la Universitat de Girona, Anna Garriga Ripoll, 
per diversos estudis i diagnòstic entorn dels processos de comercialització del 
peix, realitzats des de l’any 2002, que han servit, entre d’altres coses per 
elaborar el pla de gestió per a la pesca de la gamba a Palamós.  
 
En l’actualitat, Garriga està treballant en un estudi sobre l’evolució econòmica 
de les llotges a la costa gironina 2000-2013 i en la recerca d’alternatives per 
poder donar un valor afegit a les captures de peix, ja sigui modificant el 
sistema de venda a través de noves propostes o amb la implementació de 
noves tecnologies. 
 
D’altra banda, es concedeix la Placa de la Pesca catalana de l’any 2014 al 
Centre Interactiu del Peix i a l’Associació Catalana d’Aqüicultura.  
 
El Centre Interactiu del Peix, impulsat pel Gremi de Majoristes del Mercat del 
Peix de Mercabarna amb la col·laboració de Mercabarna i d’altres 
patrocinadors, té com a objectius incrementar el consum de peix pels seus 
beneficis per a la salut i potenciar les estructures comercials associades 
(llotges, mercats centrals, mercats municipals, peixateries i restaurants). 
 
Per la seva banda, l’Associació Catalana d’Aqüicultura treballa des de la seva 
creació, l’any 1993, per a la defensa, divulgació i promoció de l’aqüicultura 
catalana a nivell autonòmic, estatal i europeu.  
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Altres acords del Govern 
 
El Govern aprova la constitució de l’entitat municipal descentralitzada de 
l’Estartit, en el terme municipal de Torroella de Montgrí 
 
El Govern ha aprovat el Decret de constitució de l’entitat municipal 
descentralitzada de l’Estartit, en el terme municipal de Torroella de Montgrí 
(Baix Empordà). Amb aquesta aprovació es tanca l’expedient de constitució, 
l’inici del qual va aprovar el ple de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, 
d’acord amb el que estableix l’article 79 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
  
L’expedient de constitució de l’EMD de l’Estartit ha complert tots els requisits i 
passos legals necessaris. L’acord del ple va estar a exposició pública i un cop 
resoltes les al·legacions presentades dins el tràmit d’informació pública, 
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va fer arribar l’expedient a la Direcció 
General d’Administració Local, que va emetre un informe favorable, perquè 
l’expedient havia estat tramitat de forma correcta i acreditava el compliment 
dels requisits establerts en la legislació de règim local.  
 
D’acord amb l’informe favorable de la Comissió de Delimitació Territorial i el 
dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora, es considera 
que a l’Estartit concorren circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, 
social, econòmica o administrativa que justifiquen la creació de l’entitat 
municipal descentralitzada, que compta amb els recursos suficients per 
complir les seves atribucions i que la seva constitució no suposa una pèrdua 
de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi de Torroella de 
Montgrí. 
 
La participació de la nova entitat en els ingressos de l’Ajuntament de Torroella 
de Montgrí i la divisió patrimonial s’ha de fer d’acord amb el que disposa la 
memòria de creació de l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit. L’òrgan 
de govern que regirà la nova entitat fins a les pròximes eleccions locals s’ha 
de constituir conforme al que disposa el Decret 78/1998, de 17 de març, pel 
qual es regulen les comissions gestores municipals. 
 
El Govern amplia la representativitat de les entitats en el Consell de 
l’Associacionisme i el Voluntariat 
 
El Govern ha modificat el Decret de creació del Consell de l’Associacionisme i 
el Voluntariat de Catalunya per ampliar la representativitat de les entitats. La 
presidència del Consell –a càrrec del Departament de Benestar Social i 
Família- podrà incorporar fins a sis associacions més que destaquin pel seu 
significatiu treball i la seva incidència i experiència en la vertebració territorial 
del sector. D’aquesta manera, el Govern podrà adaptar la representativitat del 
sector associatiu i de voluntariat en funció de la realitat del moment. 
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El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya es va crear el 
2010 i és l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries 
associatives i de voluntariat. Concretament, participa en l’elaboració, el 
seguiment i l'avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 
per tal de portar a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir 
que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva 
capacitat d’incidència social, el procés de creixement i consolidació. 
 
Per tal de donar més pes a les entitats, el Govern també ha acordat que una 
de les vicepresidències del Consell passi a ser ocupada per una persona 
representant de les entitats.  
 
Finalment, entre els canvis acordats hi ha la designació de persones suplents 
dels vocals i també s’estableix quines vocalies han de ser renovades cada tres 
anys. 
 
El Govern reestructura l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
per simplificar-ne l’estructura i millorar-ne la coordinació interna 
 
El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya (INEFC), amb l’objectiu de simplificar i adaptar 
l’estructura administrativa de l’organisme a les necessitats actuals de la gestió 
i  per millorar la coordinació interna i augmentar l’eficiència en l’ús dels 
recursos disponibles. 
 
La nova normativa crea el Servei de Gestió Acadèmica i Règim Interior, 
modifica les atribucions entre els òrgans actius de l’INEFC, atribueix noves 
funcions als òrgans existents i modifica el nom de les actuals Seccions 
Administratives dels Centres de Lleida i Barcelona, que passen a denominar-
se Secció de Gestió Acadèmica del Centre de Lleida i Secció Acadèmica del 
Centre de Barcelona. 
 
Pel que fa al nou Servei de Gestió Acadèmica i Règim Interior, té com a 
objectiu millorar la coordinació de la gestió dels centres de Barcelona i Lleida. 
Així, assumirà les funcions de gestió de les instal·lacions i de les tecnologies 
de la informació i les comunicacions i l’elaboració de les propostes de 
contractació i els plecs de clàusules i informes tècnics per a la licitació i 
adjudicació dels contractes relatius a inversions en les instal·lacions 
esportives i el material adequats a les activitats docents.  
 
En relació amb les noves funcions dels òrgans existents, el Servei de Gestió 
Acadèmica i Econòmica centralitzarà les tasques de règim econòmic, 
contractació, recursos humans, simplificació administrativa i assessorament 
jurídic. Part d’aquestes funcions eren exercides pels centres de Barcelona i 
Lleida. D’aquesta manera, s’alliberarà la gerència de l’INEFC de tota una sèrie 
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de funcions de tipus operatiu que assumia i que no afavorien l’exercici de les 
funcions de supervisió i coordinació. 
 
Conveni amb el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per facilitar 
la gestió d’autoritzacions de determinades consultes mèdiques 
 

El Govern ha aprovat la subscripció del conveni entre el Departament de Salut 
i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per a la delegació de 
funcions de tramitació d’expedients d’autorització de determinades consultes 
mèdiques. 
 
Aquest conveni, que implica els quatre col·legis de metges de Catalunya, té 
com a objectiu principal impulsar i facilitar la gestió de les autoritzacions de 
determinades consultes mèdiques, atorgant, per una banda, una major agilitat 
en la tramitació, i garantint, per l’altra, la qualitat assistencial de les consultes 
autoritzades. Amb la signatura d’aquest conveni s’han cercat mesures de 
simplificació administrativa, tot facilitant el tràmit i atorgant una major garantia i 
un plus de qualitat als ciutadans i usuaris del sistema sanitari. 
 
La delegació s’aplica a les autoritzacions de funcionament, de trasllat físic, de 
modificació, així com de tancament, de les consultes mèdiques enteses com a 
centres sanitaris en els quals un metge o metgessa realitza activitats 
sanitàries no invasives (activitat principal que es limiti a l'anamnesi, 
l'exploració física, el diagnòstic i la prescripció, així com a la realització 
d’actuacions terapèutiques o de recuperació funcional mínimament invasives), 
que integrin una única especialitat mèdica, i que l’espai útil de la consulta 
tingui una superfície inferior o igual a 100 m2. 
 
El Govern autoritza SICOOP a modificar els seus estatuts per 
reorganitzar-ne el funcionament 
 
El Govern ha autoritzat la Societat Catalana d’Inversió en Cooperatives de 
Règim Simplificat (SICOOP) a modificar els seus estatuts per reorganitzar el 
funcionament dels seus òrgans  i adequar el seu capital al nombre de socis 
actual, així com per a possibles reduccions futures. SICOOP té per objectiu la 
presa de participacions temporals en els projectes per al creixement i 
generació de noves activitats d’entitats de l’economia cooperativa. 
 

En concret, amb aquest acord el Govern autoritza aquesta societat d’inversió 
la compra del paquet d’accions Catalunya Banc i Catalunya Caixa que sortiran 
de l’entitat. En total s’adquiriran 1.750 accions; aquesta operació juntament 
amb una reducció de capital posterior, permetrà incrementar la participació de 
la Generalitat sobre els actius de la Societat. 
 
També s’han autoritzat altres modificacions estatutàries en relació amb el 
procés de convocatòria de la Junta d’accionistes i a la composició del consell 
resultant d’aquestes operacions. 
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El Govern aprova l’acord que fixa les condicions de treball del personal 
penitenciari fins al 2015 
 
El Govern ha ratificat l’acord que fixa les condicions de treball del personal 
penitenciari per als anys 2014 i 2015, aprovat per la Mesa Sectorial de 
Negociació del personal d’administració i tècnic, el 14 de juliol passat, després 
d’un període de consulta i negociació entre el Departament de Justícia i les 
organitzacions sindicals que integren el grup de treball penitenciari.  
 
L’acord aprovat suposa la pròrroga del Programa de Rendiment Professional 
per als anys 2014-2015, en els mateixos termes de l’acord establert per als 
anys 2006-2009, prorrogat també els anys 2010 i 2012. 
 
L’aprovació d’aquest acord, a més a més, incopora una distribució més 
racional de l’horari setmanal del personal tècnic de rehabilitació (psicòlegs, 
juristes, educadors socials, etc.) que presta serveis en els centres 
penitenciaris alhora que dota el servei de major presència de personal de 
rehabilitació en les franges en què, regimentalment, les persones recluses 
tenen més disponibilitat per poder ser ateses per aquest personal.  
 
El Govern aprova l’alteració dels termes municipals de Sant Agustí de 
Lluçanès i de Sant Boi de Lluçanès 
 
El Govern ha aprovat l’alteració dels termes municipals de Sant Agustí de 
Lluçanès i de Sant Boi de Lluçanès (Osona) en l’àmbit de la masia de 
Montorro, com a resposta a la voluntat d’ambdós ajuntaments d’ajustar la línia 
de terme a la realitat urbanística. 
 
D’acord amb els informes de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i de la Comissió de 
Delimitació Territorial, i amb el dictamen també favorable de la Comissió 
Jurídica Assessora, el Govern ha aprovat la segregació de 4,07 ha del 
municipi de Sant Boi de Lluçanès per agregar-les al municipi de Sant Agustí 
de Lluçanès. 
 

El Departament de Governació i Relacions Institucionals durà a terme la fitació 
de la nova delimitació de conformitat amb el que estableix l’article 33 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, les entitats municipals descentralitzades i 
les mancomunitats de Catalunya. 
 
La modificació dels límits no suposarà cap canvi en la titularitat dels béns, 
drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, 
deutes i càrregues dels ajuntaments afectats. 
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El Govern autoritza Efiensa a vendre la seva participació en el capital 
d’Elèctrica Alcarràs, AIE 
 
El Govern ha acordat autoritzar la venda de la participació que la societat 
Eficiència Energètica (Efiensa) té en l’agrupació d’interès econòmic (AIE) 
Elèctrica Alcarràs. Aquesta companyia es dedica a la producció, distribució i 
comercialització d’energia elèctrica i tèrmica.  
 
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. 
Aquesta actuació cal emmarcar-la en el procés de liquidació d’Efiensa, d’acord 
amb el Pla de racionalització del sector públic engegat per la Generalitat de 
Catalunya. 
 


