
 

 

Acords de 
Govern 

 
 
 

Acords de Govern  
13 de gener de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Acords de Govern. 13.01.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

2 

El Govern impulsa la fusió dels col·legis d'Enginyeria 
Tècnica en Informàtica i d'Enginyers Tècnics i Pèrits 
de Telecomunicació en un únic organisme 
 

• El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia a l'Avantprojecte 
de fusió dels dos col·legis, en resposta a la necessitat d'adaptar 
l'estructura a la transversalitat de les tecnologies de la informació i 
d'assolir una major eficiència, tant pel que fa a l'estalvi de mitjans i 
de costos, com a la interlocució amb les administracions 

 
• El compromís de l'Executiu és acompanyar i facilitar els processos 

de fusió dels col·legis que els impulsin  
 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de fusió 
dels col·legis oficials d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya i 
d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya en un únic 
col·legi que agrupi tots els professionals d'aquest sector: el Col·legi 
Professional de les Enginyeries Tècniques en Informàtica i de 
Telecomunicació de Catalunya. La iniciativa respon a les particularitats del 
sector econòmic de les tecnologies de la informació, el dinamisme constant 
del qual obliga els professionals i les corporacions de dret públic a adaptar-se 
per donar resposta a les necessitats de la societat i la professió.  
 
El text que ha aprovat el Consell Executiu és conseqüència de la necessitat 
d'adaptació d’aquestes corporacions i dels interessos que representen al nou 
entorn de desenvolupament transversal de la implantació de les tecnologies 
de la informació en tots els sectors, empreses i administracions públiques, així 
com de les titulacions que donen accés a aquestes professions. 
 
La unificació del col·legis oficials d'Enginyeria Tècnica en Informàtica i 
d'Enginyers i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya en un únic organisme 
s'engloba en el procés de reorganització del model d'articulació territorial dels 
col·legis professionals que propugna la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. La norma té 
com a objectiu principal articular de forma més idònia la representació i 
defensa de les professions que aglutina en benefici de la societat a la qual els 
col·legiats presten els seus serveis. La nova estructura permetrà assolir una 
major eficàcia, tant pel que fa a l'estalvi de mitjans i a la reducció de costos, 
com pel que fa als avantatges que es deriven d'una sola interlocució dels 
professionals amb les administracions públiques. 
 
El Govern treballa amb el compromís d'acompanyar i facilitar els processos de 
fusió que impulsin els col·legis professionals en benefici dels seus col·legiats i 
dels serveis que presten a la ciutadania. 
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El Govern aprova un decret per estendre a tots els 
centres el programa de detecció precoç, diagnòstic, 
tractament i seguiment de la hipoacúsia neonatal  
 

• A partir de la tasca que Catalunya ja ha realitzat en l’àmbit de la 
prevenció d’aquest trastorn, s’implementaran proves de cribratge 
a tots els centres i serveis sanitaris públics i privats amb atenció 
maternoinfantil 
 

• Es tracta d’un trastorn sensorial que ocasiona una disminució de 
l'agudesa auditiva i que és important detectar a temps perquè pot 
afectar greument el desenvolupament de la parla i el llenguatge 
 

• La incidència de la hipoacúsia és de 2,8 casos per cada 1.000 
nounats vius. El 2013 se’n van detectar 107 casos als centres 
públics on ja es fan proves de cribratge 

 
El Govern ha aprovat un decret per a la detecció precoç, el diagnòstic, el 
tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal, que té com a objectiu 
estendre les proves de cribratge d’aquest trastorn a tots els centres i serveis 
sanitaris públics i privats amb atenció maternoinfantil de Catalunya. La 
hipoacúsia és un trastorn sensorial que ocasiona una disminució de l'agudesa 
auditiva i que pot afectar greument el desenvolupament de la parla i el 
llenguatge. 
 
Atesa la importància de la detecció precoç per fer-ne un diagnòstic primerenc i 
poder iniciar un procés mèdic i educatiu, el Departament de Salut, a través de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, ja aplica des de 2010 el Programa de 
detecció precoç de la hipoacúsia, tot i que no en tots els centres i serveis 
sanitaris amb atenció maternoinfantil del país. En concret, el programa s’aplica 
als centres maternals integrats al sistema sanitari integral d’utilització pública 
de Catalunya (SISCAT), que des de 2010 han implantat progressivament el 
procés de cribratge, cosa que ha permès fer una avaluació continuada de la 
incidència d’aquest trastorn en nounats i altres dades epidemiològiques 
d’interès. 
 
Així doncs, partir de la tasca ja realitzada en l’àmbit de la prevenció de la 
hipoacúsia a Catalunya, el decret que ha aprovat el Consell Executiu permetrà 
implementar les proves de cribratge en tots els centres i serveis amb atenció 
maternoinfantil de Catalunya. Els centres i serveis sanitaris no integrats al 
SISCAT tenen un any de termini des de l’entrada en vigor d’aquest decret per 
implementar el cribratge neonatal de la hipoacúsia. 
 
La incidència de la hipoacúsia moderada, severa i pregona és de 2,8 casos 
per cada 1.000 nounats vius. L’any 2013 es van detectar 107 casos d’aquest 
trastorn als centres públics de Catalunya on ja es fan les proves de cribratge. 
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Altres acords del Govern 
 
Autoritzada l’Agència de Residus de Catalunya a atorgar una subvenció 
de 700.000 euros per la clausura de l’argilera Elena, de Cerdanyola del 
Vallès  
 
El Consell Executiu ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a 
atorgar dues subvencions directes, procedents del pressupost de 2014, per un 
import global de 750.000. El Govern ha autoritzat una primera subvenció de 
700.000 euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per dur a termes 
actuacions complementàries de les obres de rebliment de l’antiga argilera 
Elena, ubicada al sector de la Plana del Castell de Cerdanyola del Vallès, i 
que s’emmarca en el procés de clausura de la instal·lació. Les obres de 
restauració han requerit la realització d’actuacions complementàries, com ara 
millorar el control de la generació de gasos i assolir la integració de l’antiga 
argilera en l’àmbit urbanístic, tal i com estava previst.  
 
En segon lloc, el Govern ha autoritzat l’ARC a subscriure una tercera addenda 
a l’acord de col·laboració que l’any 2009 van signar l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (ACCD), l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), l’ARC i el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia. L’acord preveu 
una subvenció de 50.000 euros per a dos projectes de millora de la gestió de 
residus de Bolívia, amb un termini d’execució de 15 mesos. En primer lloc, 
l’Agència col·laborarà en l’elaboració de propostes d’actuació sobre els 
residus industrials i en un Pla orientador d’infraestructures per als residus 
municipals. En segon lloc, participarà en la consolidació del projecte de 
recollida selectiva i planta de compostatge de residus orgànics al municipi de 
Tiquipaya. 
 
El Consell Executiu també ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya a 
modificar l’objecte de la subvenció directa atorgada al Consorci per a la gestió 
de residus del Baix Camp que tenia l’objectiu de finançar la primera fase de 
les actuacions de millora i d’interconnexió del conjunt d’instal·lacions del 
centre comarcal de gestió de residus municipals. La modificació autoritzada 
servirà per incloure els imports pendents de la liquidació de la posada en 
marxa de la planta de tractament mecànic i biològic del centre. 
 
Reconeixement oficial de l’entitat Centre Català de República 
Dominicana com a Comunitat Catalana de l’Exterior 
 
El Consell Executiu ha aprovat el reconeixement oficial del Centre Català de 
República Dominicana com a Comunitat Catalana de l’Exterior (CGE). Se 
suma a les 137 que el Govern ja ha reconegut oficialment. Amb seu a Santo 
Domingo, l’entitat promou les relacions comercials, socials i culturals entre 
Catalunya i la República Dominicana, i fomenta la cultura, la història, els 
costums i la llengua catalana al país. 
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Les CCE són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu 
del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i 
empresarials...) que la Generalitat reconeix a través d'un acord del Govern, 
prèvia sol·licitud de l'entitat, i d’acord amb la Llei de relacions amb les 
comunitats catalanes de l’exterior. El Govern dóna suport a aquestes 
comunitats com a punts de trobada de catalans a l’exterior i amb l’objectiu de 
potenciar la promoció i la difusió de Catalunya arreu del món. 
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Nomenaments 
 
Amadeu Altafaj i Tardio, Representant Permanent davant la Unió 
Europea 
 
Nascut a Barcelona l’any 1968. 
 
És llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i 
diplomat en Estudis Superiors en Europeriodisme per la Universitat Robert 
Schuman d’Estrasburg. 
 
Entre 1995 i 2004 ha treballat com a corresponsal a Brussel·les en diferents 
mitjans catalans i espanyols. El 2004 s’incorpora a la Comissió Europea com a 
portaveu de Desenvolupament i Ajut Humanitari, amb el comissari belga Louis 
Michel, tasca que desenvolupa fins al 2008. 
 
Entre 2008 i 2010 treballa com a responsable de la comunicació del president 
de la CE, José Manuel Barroso, a l’àrea de Relacions Exteriors. A partir de 
2010 desenvolupa la seva activitat professional com a portaveu d'Afers 
Econòmics, Monetaris i de l'Euro de la Comissió Europea, amb el 
vicepresident Olli Rehn. De 2012 a juliol de 2014 és el cap adjunt del gabinet 
del vicepresident. 
 
Des del juliol passat, és membre de la Unitat de Comunicació i Relacions 
Interinstitucionals de la Direcció General d'Afers Econòmics i Financers (DG 
ECFIN) del Govern de la Generalitat.  
 
El 2012 va ser guardonat amb el premi a l’Excel·lència Financera de l’Institut 
d’Estudis Financers de Barcelona en l’apartat de comunicació financera. 
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