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El Govern impulsa la recerca mèdica i les polítiques de 
prevenció de la sida 
 

 L’Executiu aprova una subvenció de 531.000 euros a la fundació 
privada Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa 

 

 La lluita contra la sida és una de les àrees d’intervenció generals 
del Pla de Salut i s’emmarca dins de les prioritats del sistema 
sanitari pel període 2011-2015 

 
El Govern ha aprovat una subvenció a la fundació privada Institut de Recerca 
de la Sida IrsiCaixa de 531.000 euros amb la finalitat d’impulsar i divulgar la 
recerca mèdica en l’àmbit de les ciències de la salut i l’epidemiologia i 
específicament en el camp de la síndrome de la immunodeficiència humana 
adquirida (sida). Amb aquesta subvenció, el Govern col·labora amb les 
despeses de funcionament d’aquesta institució, ubicada a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol, de Badalona. 
 
IrsiCaixa, creat el 1995 amb el suport de la Fundació “la Caixa” i el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, és un institut de 
referència internacional que té com a objectiu contribuir a millorar els 
coneixements i els tractaments de la infecció per la sida amb l’objectiu 
d’eradicar aquesta patologia. Irsicaixa realitza recerca bàsica per comprendre 
millor els mecanismes d’infecció i poder desenvolupar noves teràpies i 
vacunes. Paral·lelament, la institució participa en estudis clínics per tal 
d’avaluar noves estratègies terapèutiques i cooperar amb altres països amb la 
lluita contra aquesta pandèmia mundial.  
 
Irsicaixa forma part del sistema de centres CERCA, organismes independents 
participats per la Generalitat de Catalunya, que tenen per objecte principal la 
investigació científica d’excel·lència.  
 
La lluita contra la sida és una de les àrees d’intervenció generals del Pla de 
Salut i s’emmarca dins de les prioritats del sistema sanitari pel període 2011-
2015. La malaltia de la sida s’aborda de manera interdepartamental amb la 
col·laboració amb altres institucions tot treballant amb les polítiques de 
prevenció i atenció als malalts d’aquesta patologia.  
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El Govern adquireix 4.225 equips de vestuari 
d’intervenció per al Cos de Bombers de la Generalitat 
 

 La incorporació d’aquest nou equip d’intervenció és una aposta 
del Departament d’Interior per incrementar la seguretat del seu 
personal operatiu, principalment en les intervencions d’interior i 
urbanes 

 

 La Direcció General de la Policia també disposarà de 394 vehicles 
nous 

 
El Govern ha acordat autoritzar el Departament d'Interior a modificar les 
anualitats autoritzades pel Govern el 17 de desembre de 2013 per a 
l’arrendament integral de 4.225 equips d’intervenció per al Cos de Bombers de 
la Generalitat de Catalunya. Cada equip es compon d’una jaqueta i d’un 
sobrepantaló amb arnès incorporat. 
 
La incorporació d’aquest nou equip d’intervenció és una aposta del 
Departament d’Interior per incrementar la seguretat del seu personal operatiu, 
principalment en les intervencions d’interior i urbanes, que són serveis en els 
quals és essencial la utilització d’un equip de protecció individual (EPI) 
adequat a les necessitats actuals i als requeriments normatius.  
 
Tot el personal operatiu del Cos de Bombers de la Generalitat, tant els 
bombers funcionaris com els voluntaris, disposarà d’aquest nou equip 
d’intervenció.  
 
El nou equip millorarà la protecció davant el foc, l’ergonomia i el rendiment en 
els serveis de llarga durada i la protecció personal, entre d’altres avantatges. 
A més, donada la resistència mecànica i tèrmica, l’equipament personal 
gaudirà d’una vida útil més llarga. 
 
El Govern també ha acordat autoritzar a realitzar despeses amb càrrec a 
pressupostos d’exercicis futurs, per un import total de 16,602 milions d’euros 
per a l’arrendament amb opció de compra de 394 vehicles per a la Direcció 
General de la Policia. 
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El Govern dóna suport al turisme de neu i muntanya 
dels Pirineus per impulsar l’economia de la zona i 
estimular la creació d’ocupació  
 

 El Govern de la Generalitat està treballant en un pla de viabilitat 
que presentarà abans de finals d’any per a la principal empresa de 
l’Alta Ribagorça, Promocions Turístiques de la Vall, SA, 
responsable de la gestió de l’estació d’esquí i de muntanya Boí-
Taüll 
 

 Mentrestant, com a mesura d’urgència, l’Executiu català ha 
aprovat avui, a través d’Avançsa, la concessió d’un crèdit pont de 
600.000 euros a aquesta empresa amb la finalitat de mantenir 
l’activitat d’estiu i hivern i preservar els llocs de treball 

 

 D’altra banda, els departaments d’Empresa i Ocupació i de 
Territori i Sostenibilitat, a través de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, treballaran per tal de reparar la carretera d’accés a 
les pistes de Port Ainé 

 
El Govern ha autoritzat l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de 
Catalunya (AVANÇSA), dependent Departament d’Empresa i Ocupació, a 
concedir un préstec a l’empresa Promocions Turístiques de la Vall, SA, que 
gestiona l’estació de muntanya i esquí Boi-Taüll. Amb aquest acord, el Govern 
formalitza la decisió del Consell d’Administració d’Avançsa, que dimecres 
passat va aprovar la concessió d’aquest préstec de 600.000 euros a Boí-Taüll 
per tal d’encarar la temporada amb suficiència econòmica. Aquest préstec 
tindrà un tipus d’interès de mercat i es retornarà amb el 50% de la venda de 
forfets durant la temporada 2014-2015. 
  
D’altra banda, el Departament d’Empresa i Ocupació aportarà 1,7 milions 
d’euros per tal de reparar la carretera d’accés a Port Ainé. Aquesta aportació 
es farà a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, dependent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, i es preveu que la reparació de la 
carretera estigui enllestida abans de l’inici de la temporada d’esquí. 
 
Pla de viabilitat  
 
El Govern de la Generalitat està treballant en un pla de viabilitat que 
presentarà abans de finals d’any, per a la principal empresa de l’Alta 
Ribagorça, Promocions Turístiques de la Vall, SA, responsable de la gestió de 
l’estació d’esquí i de muntanya Boí-Taüll. Mentrestant, com a mesura 
d’urgència, l’Executiu català ha aprovat avui, a través d’Avançsa, la concessió 
d’un crèdit pont de 600.000 euros a aquesta empresa, amb la finalitat de 
donar continuïtat a l’activitat d’estiu i hivern i mantenir els llocs de treball. 
L’estació Boí-Taüll és el principal actiu econòmic de la comarca, i garantir la 
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seva viabilitat repercutirà en el conjunt de l’economia de la zona com a 
element dinamitzador.  
 
Aquestes accions s’emmarquen en la voluntat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya de donar suport a l’oferta turística de neu i muntanya dels Pirineus 
per tal d’impulsar l’economia de la zona i propiciar la creació d’ocupació.  
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El Govern prioritza proveir de personal subaltern els 
centres de secundària que en necessiten amb vista al 
nou curs 
 

 El Departament d’Ensenyament ha seleccionat un total de 40 
centres de secundària per als quals considera prioritària la 
incorporació de personal subaltern per al curs 2014-2015 

 

El Govern ha aprovat proveir de personal subaltern 40 centres de secundària 
que es consideren prioritaris de tot Catalunya per al curs 2014-2015 amb 
l’objectiu de garantir el seu correcte funcionament davant la prohibició 
d’incrementar les plantilles de personal.  
 
L’acord de Govern estableix l’assignació temporal de funcions, de caràcter 
voluntari, a personal de la Generalitat de Catalunya, funcionari i interí del cos 
en servei actiu així com personal fix de l’Administració de la Generalitat i del 
seu sector públic que desenvolupi funcions en categoria anàloga o 
reconduïble.  
 
Aquest personal farà tasques pròpies del personal subaltern de centres, com 
ara custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions de l’equipament 
educatiu, i atendre els alumnes.  
 
Cal recordar que, els darrers anys, la Generalitat de Catalunya ha estat 
aplicant, en les diferents lleis de pressupostos, uns criteris de racionalització 
de la despesa que han impedit tramitar expedients d’ampliació de plantilla. 
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El Govern crea un centre de formació de persones 
adultes a la nova presó Puig de les Basses de 
Figueres  
 

 S’impartiran cursos de llengua catalana, castellana i anglesa; 
educació secundària, i es prepararà per a les proves d’accés a 
cicles formatius de grau mitjà, entre d’altres 

 
El Govern ha aprovat la creació del Centre de formació de persones adultes 
Tramuntana, situat al centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres. El 
Centre, adscrit al Departament d’Ensenyament, impartirà cursos de llengua 
catalana, castellana i anglesa; educació secundària, i prepararà per a les 
proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, entre d’altres. L’oferta 
educativa, que anirà a càrrec de deu docents, pretén facilitar als interns la 
reeducació i la reinserció social i laboral, i, especialment, la promoció 
acadèmica.  
 
El centre Tramuntana s’ha creat a partir de la fusió dels centres de formació 
d’adults Pompeu Fabra i Josep Pla, que funcionaven a les antigues presons 
de Girona i de Figueres, les quals s’han reunificat en el nou centre Puig de les 
Basses. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern declara la Dansa de la Gala de Campdevànol element festiu 
patrimonial d’interès nacional 
 

El Govern ha acordat declarar la Dansa de la Gala de Campdevànol element 
festiu patrimonial d’interès nacional i inscriure-la al Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya.  
 
La Dansa de la Gala de Campdevànol és l’acte principal de la Festa Major del 
Roser, que se celebra el tercer diumenge de setembre. Es tracta d’una dansa 
amb un important arrelament popular i és un esdeveniment social i festiu molt 
esperat. La Dansa és representativa d’antigues danses cerimonials i té el seu 
origen en el traspàs de càrrecs de les pabordies del Roser. L’organitza 
l’Ajuntament de Campdevànol i es balla el diumenge i el dilluns a la plaça de 
la Dansa, amb un protocol i cerimonial molt acurats.  
 
És executada per sis parelles i el capdanser, en total 13 balladors, que 
vesteixen la indumentària pròpia de la Dansa. El capdanser vesteix de negre, 
porta barret de copa i gambeto, i la batllessa porta un vestit negre i mantellina 
blanca. La resta de balladores, la campesa i les pabordesses vesteixen una 
faldilla florejada, gipó, davantal negre, mocadors de seda, mitges i caputxes 
blanques. Els balladors porten barretina, faixa, espardenyes, pantalons fins a 
mitja cama i armilla, de tonalitats diferents per distingir-los. La Dansa ha anat 
incorporant canvis en el vestuari, en la part coreogràfica i musical, i també en 
el sistema de renovació dels balladors, modificacions produïdes sobretot a 
meitat del segle XX, però que no n’han afectat l’estructura bàsica. 
 
El Govern atorga la concessió definitiva de ràdio municipal a 
l'Ajuntament de Roquetes 
  
El Govern ha acordat avui atorgar a l'Ajuntament de Roquetes la concessió 
definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones 
mètriques amb modulació de freqüència. El consistori ja disposava des de 
l’any 1992 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. 
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El Govern autoritza els representants de la Generalitat a votar 
favorablement a la dissolució i liquidació del Consorci ITCAT 
 
El Govern ha acordat autoritzar els representants de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern del Consorci 
Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya (ITCAT) a votar 
favorablement a la dissolució i liquidació d’aquesta entitat i a dur a terme les 
actuacions necessàries per fer-les efectives. 
 
L’acord d’avui s’emmarca dins les mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
que estableix l’Acord del Govern de 2 d’agost de 2011, i l’Acord del Govern de 
10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven criteris per a la creació, la modificació i 
la supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de 
participació i la desvinculació d’entitats existents i per a la tramitació de 
determinades propostes d’acord de Govern relatives a Consorcis.  
 
La Generalitat i el Consorci Localret, mitjançant la signatura d’un conveni, 
continuaran treballant per promoure el desenvolupament de les xarxes i els 
serveis de telecomunicacions arreu del territori català. 
 


