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El Govern presenta un canvi de paradigma en els 
currículums de primària i secundària  
 

• L’objectiu és aprofundir en el model competencial, per garantir 
l’adquisició de les competències bàsiques de l’alumnat en acabar 
l’etapa obligatòria 
 

• A l’educació primària s’incrementaran en 175 les hores de 
matemàtiques i, a secundària, 35 de matemàtiques i 35 de primera 
llengua estrangera 
 

• A secundària, s’inclourà l’organització de matèries i horaris 
perquè els alumnes de quart d’ESO puguin accedir tant al 
batxillerat com a l’FP 
 

• El Departament d’Ensenyament durà a terme una sessió formativa 
a més de 10.000 professionals del món docent  

 
El Govern ha debatut els informes dels currículums de l’educació primària i 
secundària obligatòria, que suposen un canvi de paradigma del model actual. 
L’objectiu és aprofundir en el model competencial per garantir l’adquisició de 
les competències bàsiques de l’alumnat en acabar l’etapa obligatòria. 
Ensenyament durà a terme una sessió formativa a més de 10.000 
professionals del món docent d’arreu del territori per informar-ne de les 
novetats. 
 
La llarga tradició pedagògica de Catalunya és l’actiu que permet la 
transformació metodològica necessària i que, per tant, ha desembocat en 
aquest canvi de paradigma en el currículum, que és l’instrument dinàmic de 
gestió del coneixement de l’alumne. El Departament d’Ensenyament ja fa més 
de tres anys que treballa en l’estudi d’aquestes competències i, per això, els 
currículums proposats incorporen els aspectes nuclears dels documents 
d’identificació i desplegament de les competències bàsiques a primària i a 
l’ESO elaborats des de l’any 2011. 
 
Així, les competències bàsiques es converteixen en els objectius 
d’aprenentatge de final d’etapa obligatòria, fet que suposa apostar per un 
model pedagògic que prioritza la interrelació dels diferents coneixements que 
aprèn l’alumne i la seva posada en acció. Les competències presents als 
currículums són les següents: comunicativa lingüística i audiovisual; 
matemàtica; en el coneixement i la interacció amb el món físic; artística i 
cultural; digital; social i ciutadana; d’aprendre a aprendre; i d’autonomia, 
iniciativa personal i emprenedoria.  
 
En l’aprenentatge d’aquestes competències, hi ha diferents nivells de 
coneixement. El primer nivell és la simple adquisició del coneixement (“saber 
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coses”); el segon, la comprensió i la interiorització del coneixement adquirit 
(“saber explicar-les”); el tercer, la interacció amb la realitat en els diferents 
contextos i en l’aplicació del coneixement (“saber aplicar-les”). 
 
 
Més hores de matemàtiques i de primera llengua estrangera 
 
Pel que fa a la distribució horària, l’etapa d’educació primària consta de 5.250 
hores lectives, 525 de les quals corresponen a esbarjo i 4.725 hores a àrees 
de coneixement, repartides entre sis àmbits diferents i les hores de lliure 
disposició que el centre destina d’acord amb el seu projecte educatiu. L’etapa 
d’educació secundària consta de 4.200 hores lectives, distribuïdes entre 
quinze matèries comunes i una d’específica, d’autonomia curricular. 
 
El currículum de primària incorpora com a novetats, entre d’altres, l’increment 
de 175 hores de matemàtiques al llarg de tota l’etapa i la presència de les 
competències digitals en totes les àrees. Altres aspectes destacats són que el 
currículum conté orientacions metodològiques i d’avaluació per poder guiar 
aquest treball competencial, i una acció tutorial, tant individual com col·lectiva. 
La proposta també fa una atenció especial al procés de lectura i escriptura, i a 
la consolidació del Suport Escolar Personalitzat (SEP). 
 
El document de secundària preveu un increment de 35 hores de 
matemàtiques, concretament a 3r d’ESO, i un de 35 hores de primera llengua 
estrangera al llarg de l’etapa. Un altre aspecte important és que facilita que 
l’alumnat que finalitza l’ESO pugui accedir a l’acreditació de la competència 
digital (ACTIC, Acreditació en Competències de Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació) i a la de llengües estrangeres, concretament, dels nivells A2, 
B1 i B2 del Marc Europeu de Referència en Llengües Estrangeres en Francès 
i Alemany. També incorpora la competència digital de l’alumnat en les 
diferents matèries i el servei comunitari. 
 
El currículum de secundària preveu l’organització de matèries i horaris perquè 
els alumnes de 4t d’ESO estiguin capacitats per accedir tant al batxillerat com 
a l’FP. Aquesta organització proposa compactar dues matèries afins amb un 
sol professor, però conservant les qualificacions de cada matèria. L’objectiu és 
que el màxim d’alumnes pugui accedir a qualsevol de les dues titulacions.   
  
A banda d’aprofundir en el model competencial, els currículums s’han elaborat 
d’acord amb les recomanacions de l’Europa 2020 i del programa Rethinking 
education 2012. També inclouen els objectius de l’eix 4 de l’Ofensiva de País 
a favor de l’èxit escolar, sobre innovació metodològica i didàctica a les aules, i 
els del Marc per al plurilingüisme, amb accions de dinamització lingüística i 
comunicativa per incrementar el domini de les llengües a Catalunya. 
 
El Govern presentarà les propostes de decret arreu del territori, amb la 
participació de professionals vinculats al món de l’ensenyament, principalment 
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directors i caps d’estudis dels centres educatius, membres dels serveis 
educatius, com directors dels equips d'assessorament i orientació 
psicopedagògic (EAP) o dels centres de recursos pedagògics (CRP), i 
inspectors. Les sessions de primària començaran a principis de febrer i 
s’estendran fins a principis de març i, les de secundària, es faran de finals de 
febrer a finals de març. 
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El Govern aprova el Pla de Mobilitat ‘mHealth.Cat’, que 
aproparà serveis sanitaris i de benestar a través de 
tecnologies mòbils 
  

• Es crearà un aparador segur d’aplicacions del sector de la salut i 
dels serveis socials que permetrà que els ciutadans accedeixin 
des dels seus dispositius mòbils a aplicacions per millorar el 
seguiment, com el control de la malaltia o la medicació a distància, 
o programes per rebre informació, com consells sobre la dieta. A 
la vegada també estarà accessible als professionals perquè les 
puguin recomanar 
 

• Es tracta de la primera estratègia mHealth que s’impulsa a tot 
Europa, que coordinarà la Fundació TICSalut amb la col·laboració 
de la Mobile World Capital  
 

• El Govern vol que aquest Pla de Mobilitat serveixi per facilitar la 
transformació del sistema i contribuir a la seva sostenibilitat, així 
com també millorar i personalitzar la salut i el benestar social de 
les persones  

 
El Govern ha aprovat el Pla de Mobilitat mHealth.cat, que permetrà acostar els 
serveis sanitaris i de benestar a les persones a través de tecnologies de 
mobilitat com són els telèfons intel·ligents, les tablets o els ordinadors portàtils 
i, al mateix temps, facilitar la transformació dels diferents processos 
assistencials i socials. Es tracta de la primera estratègia mHealth que 
s’impulsa a tot Europa. L’objectiu del Govern és que serveixi per facilitar la 
transformació del sistema sanitari i social, millorar la salut i el benestar social 
de les persones, contribuir a la sostenibilitat del sistema i a fer-lo més proper. 
  
Amb aquest Pla, el Govern vol crear un entorn de confiança per a totes les 
eines de mobilitat (com les aplicacions del mòbil o les eines de 
telemonitorització per a pacients amb patologies cròniques) que puguin ajudar 
a aproximar els serveis als ciutadans. Es crearà, així, un aparador 
d’aplicacions del sector de la salut i dels serveis socials, que hauran passat un 
procés clar d’acreditació i de certificació, un entorn segur on es pugui encabir 
qualsevol tecnologia de mobilitat del Departament de Salut o del Departament 
de Benestar Social i Família. Metges, infermers i agents dels serveis socials 
podran recomanar aquestes eines, de les quals es podran beneficiar tots els 
ciutadans que tinguin contacte amb els serveis de salut o serveis socials. Per 
exemple, una persona amb diabetis podria tenir accés a eines de suport per 
curar determinades úlceres, a consells sobre la dieta o a serveis de control de 
la malaltia i de medicació a distància.  
  
El Pla s’emmarca en la línia de promoure un model assistencial sostenible i 
d’excel·lència al servei de les persones, orientat a millorar els resultats en 
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salut. L’mHealth.cat és un element clau en la transformació del sistema 
sanitari i social i contribueix a fer-lo de més qualitat, sostenible i de referència. 
Aporta una medicina més ràpida i intel·ligent, es dota de serveis més 
personalitzats, proactius i predictius per donar major autonomia i 
autoresponsabilització a la ciutadania.  
  
En l’elaboració del Pla mHealth.cat hi han participat agents de diferents 
organitzacions dels àmbits de la salut, el benestar social i la tecnologia. La 
Fundació TICSalut, amb la col·laboració de la Mobile World Capital Barcelona, 
serà l’encarregada de coordinar el Pla de Mobilitat, amb la participació de tots 
els departaments i ens implicats. 
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El Govern aprova noves mesures per desplegar 
l’administració electrònica i facilitar la relació amb 
empreses i ciutadans 
 

• Complementen i actualitzen les mesures impulsades els darrers 
anys per desenvolupar l’administració electrònica, que millora i 
simplifica l’accessibilitat de la ciutadania i suposa un estalvi 
econòmic i de temps 
 

• El 2014 s’han fet més de 16 milions d’intercanvis d’informació 
entre administracions que han evitat al ciutadà presentar 
personalment els certificats davant dels organismes 
corresponents  
 

• Actualment el 95% dels tràmits entre les entitats locals i la 
Generalitat es realitza electrònicament  
 

• Entre les mesures previstes aquest 2015 destaquen les 
encaminades a consolidar la factura i la valisa electrònica o a 
desenvolupar el Gestor Corporatiu de Subvencions 
 

El Govern ha aprovat un seguit de mesures i projectes corporatius a 
desenvolupar aquest 2015 per continuar avançant amb el desplegament de 
l’administració electrònica a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
Les mesures s’emmarquen dins del Programa de Reforma de l’Administració i 
tenen com a objectiu agilitar, simplificar i millorar les relacions amb els 
ciutadans, sobretot pel que fa a les iniciatives empresarials, amb una major 
eficàcia i eficiència. 
 
En total, per a aquest 2015 s’han establert 40 solucions corporatives, 12 línies 
d’impuls i 13 projectes corporatius. Destaquen, per exemple, mesures i 
projectes en l’àmbit de la gestió econòmica i financera (sistema de facturació 
electrònica), la contractació administrativa o les plataformes de relació amb el 
ciutadà, comunicació i e-participació.  
 
També destaquen la consolidació de la passarel·la de pagament o de la 
factura electrònica; la implantació de la Plataforma Corporativa de Gestió 
Documental, la valisa electrònica o la plataforma e-Catalunya per promocionar 
el treball col·laboratiu. Pel que fa als projectes corporatius definits, destaquen 
el desenvolupament del Gestor Corporatiu de Subvencions, el porta-signatura 
digital o el Canal InnoVació per facilitar la generació i implantació de solucions 
innovadores en el funcionament de l’Administració de la Generalitat. 
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Estalvi de temps i recursos per a l’Administració i el ciutadà 
 
Des de l’any 2012 s’ha anat avançant de forma important en el desplegament 
de l’administració electrònica.  
 

- Plataforma d’interoperabilitat i mòduls comuns (PICA). El 2014 
s’han fet més de 16 milions d’intercanvis d’informació entre 
administracions, davant dels poc més de 5,5 milions de l’any 2010. Això 
ha evitat que el ciutadà hagués de presentar els certificats acreditatius 
corresponents davant dels organismes (Registre Civil, Agència 
Tributària, padrons municipals...), ja que les comprovacions de les 
dades s’han efectuat automàticament amb l’administració competent. A 
més, s’han iniciat més de 530.000 sol·licituds administratives per 
Internet i s’han fet més de 6 milions d’actes administratius pel canal 
electrònic (notificacions electròniques, pagaments en línia, avisos per 
SMS...). El 2012 eren 1,9 milions. 

 
- Plataforma de tramitació electrònica Gencat serveis i tràmits 

(GSIT). El 2012 es podien fer electrònicament 454 procediments 
administratius, davant dels 622 procediments de 2014, cosa que 
suposa un increment del 37%. 
 

- Plataforma de tramitació EACAT. S’ha incrementant de forma 
significativa l’ús de la plataforma, destinada a tràmits dirigits a les 
administracions locals. Actualment més del 95% de les tramitacions 
entre les entitats locals i la Generalitat s’efectua electrònicament. 
 

- Trameses de textos a publicar al DOGC. Actualment s’efectuen 
electrònicament sense utilitzar el suport paper. 
 

- Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC). Totes les 
contractacions administratives dels departaments de la Generalitat 
s’efectuen utilitzant aquest gestor. 

 
  



 

 
Acords de Govern. 03.02.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

9 

El Govern demana al TC l’aixecament de la suspensió 
cautelar de l’impost català sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit 
 

• L’Executiu acorda presentar al·legacions al recurs de l’Estat 
contra l’impost per defensar-ne la constitucionalitat, tal com recull 
el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 

 
El Govern ha acordat personar-se en el recurs d’inconstitucionalitat plantejat 
per l’Estat contra l’impost català sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
L’Executiu formularà al·legacions en defensa de la constitucionalitat de la Llei, 
tal com recull el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, i demanarà al 
Tribunal Constitucional l’aixecament immediat de la suspensió.  
 
El mes de desembre passat, el president del Govern espanyol va promoure un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei del Parlament de Catalunya de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, aprovada el 4 d’abril de 
2014. El Tribunal Constitucional el va admetre a tràmit el 22 de gener 
d’enguany i va suspendre la norma amb efectes des del 30 de desembre de 
2014. L’Estat considera que la Llei catalana incorre en un excés competencial, 
perquè els tributs de les comunitats no poden recaure sobre fets imposables 
gravats per tributs de l’Estat. 
 
Aquest mateix argument ja va ser utilitzat pel Govern espanyol en el recurs 
d’inconstitucionalitat que va interposar contra el Decret llei de la Generalitat 
que el 18 de desembre de 2012 creava aquest impost. El maig de 2013, el TC 
va aixecar la suspensió i va admetre l’aplicació del tribut de la Generalitat 
mentre no dictés la sentència que resolgués definitivament aquell recurs.  
 
Per la seva banda, el Govern i el Parlament de Catalunya van plantejar també 
sengles recursos d’inconstitucionalitat contra la Llei estatal 16/2012, que va 
crear el tribut estatal a tipus zero, perquè excloïa la deguda compensació a 
Catalunya pel seu tribut propi. Aquests recursos estan encara pendents de 
resolució per part del TC.   
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El Govern presenta un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la Llei general de telecomunicacions per 
vulneració de competències 
 

• Considera que la normativa espanyola podria envair competències 
de la Generalitat en matèria d’ordenació del territori i urbanisme i 
sobre mitjans de comunicació i serveis de contingut audiovisual, 
tal com recull el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 

 
El Consell Executiu ha acordat presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns preceptes de la Llei general de telecomunicacions que podrien envair 
competències de la Generalitat tal com va dictaminar el Consell de Garanties 
Estatutàries. 
 
La Llei aprovada pel Govern espanyol introdueix diverses reformes 
estructurals en el règim jurídic de les telecomunicacions per facilitar el 
desplegament de xarxes i la prestació de serveis per part dels operadors. En 
el preàmbul explica que la finalitat és aprofundir en els principis de lliure 
competència i de mínima intervenció administrativa per impulsar el 
desplegament de xarxes de comunicació electrònica ultraràpides i proposa 
establir un nou marc regulador per aconseguir-ho. 
 
No obstant, i d’acord amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, el 
Govern considera que certes prescripcions de la Llei excedeixen l’àmbit 
material de les comunicacions i podrien vulnerar competències pròpies en 
matèria d’ordenació del territori i urbanisme (recollides a l’article 149 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya) i sobre mitjans de comunicació i serveis 
de contingut audiovisual (article 146).  
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El Govern impulsa la revisió de les zones vulnerables 
per contaminació per nitrats 
 

• Els controls fets per l’Agència Catalana de l’Aigua constaten que 
de manera generalitzada es mantenen constants els nivells de 
nitrats a les aigües subterrànies de Catalunya, amb millores 
puntuals en determinades zones del país,  
 

• Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’Escala (Alt Empordà) 
queden fora de la designació de zones vulnerables, mentre que 
s’hi incorporen Argençola (Anoia) i Santa Coloma de Queralt, les 
Piles, Conesa i Forès (Conca de Barberà) 
 

• La revisió de les zones vulnerables és una tasca que cal fer cada 
quatre anys d’acord amb la Directiva de nitrats que la Comissió 
Europea va aprovar el 1991 

 
El Govern ha aprovat la revisió de les zones vulnerables per contaminació de 
nitrats d’origen agrari, en compliment de la Directiva de la Comissió Europea 
que estableix una revisió cada quatre anys. A partir dels controls fets per 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), es desclassifiquen 3 municipis de l’Alt 
Empordà i se n’incorporen 5 de l’Anoia i la Conca de Barberà. 
 
Els controls que ha dut a terme l’ACA en les aigües subterrànies han posat de 
manifest uns nivells constants i puntualment a la baixa en determinats àmbits 
en el quadrienni 2008-2011, que permet desclassificar en aquesta revisió 3 
municipis de l’Alt Empordà: Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i 
l’Escala. No obstant, també s’ha observat un lleuger increment de les 
concentracions en determinades zones que fins ara no estaven declarades 
com a vulnerables i que s’incorporaran en aquesta revisió. Es tracta dels 
municipis d’Argençola (Anoia) i Santa Coloma de Queralt, les Piles, Conesa i 
Forès (Conca de Barberà). La resta de zones vulnerables no registren cap 
variació respecte a La darrera revisió, de l’any 2009. 
  
La Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la 
protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en 
l’agricultura, té com a finalitat reduir la contaminació causada o provocada 
pels nitrats d’origen agrari i actuar preventivament contra aquesta 
contaminació. Per assolir aquest objectiu, la Directiva estableix l’obligació de 
designar les zones vulnerables i revisar o ampliar, després, les designacions 
fetes amb la determinació prèvia de les masses d’aigua afectades per aquesta 
contaminació o que s’hi puguin veure afectades. 
 
La Generalitat va realitzar la primera designació de zones vulnerables l’any 
1998, que va revisar el 2004 i el 2009 amb la incorporació de nous espais. 
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Altres acords del Govern 
 
Inici de la tramitació de l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de 
Catalunya 2016-2019  
 
El Govern ha donat el vistiplau a la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei 
del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 
d’estadística de Catalunya. El Pla estadístic de Catalunya per al període 2016-
2019, el sisè que se sotmet al Parlament de Catalunya, vol donar resposta al 
canvi de model de producció i difusió estadística que ja s’està produint als 
països més desenvolupats de l’entorn. També vol millorar l’accés a la 
informació amb finalitats estadístiques i potenciar els mecanismes de 
coordinació del Sistema estadístic de Catalunya. 
 
D’altra banda, també es proposa modificar alguns preceptes de la Llei 
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, amb l’objectiu 
d’adaptar el text als canvis normatius que s’han succeït els darrers anys en 
l’àmbit de les estadístiques europees i atorgar a aquesta adaptació una 
vocació de permanència en el temps. 
 
La disposició proposada adopta la totalitat dels principis establerts i 
incorporats pels principis generals del Codi de bones pràctiques de les 
estadístiques europees. Pretén facilitar encara més la utilització de la 
informació administrativa i estadística amb finalitats estadístiques per garantir 
la seva fiabilitat i per emprar útilment els beneficis de la recollida de dades 
estadístiques. L’Avantprojecte de llei també vol possibilitar l’ús d’informació 
estadística amb finalitats d’investigació científica, recerca i avaluació de 
polítiques públiques.  
 
Aquests objectius es vinculen amb la millora de l’eficiència i l’eficàcia en la 
producció d’estadística, l’obtenció del màxim aprofitament de la informació 
estadística amb respecte a la legislació sobre protecció de dades i secret 
estadístic i, finalment, la necessitat de preservar la independència professional 
de l’autoritat estadística.  
 
Avaluació del Pla de Seguretat Viària 2011-2013, que es tanca amb un 
28,6% menys de víctimes mortals per accident de trànsit 
 
El Consell Executiu ha avaluat el compliment del Pla de Seguretat Viària 
2011-2013, que ha permès reduir en un 28,6% les víctimes mortals per 
accident de trànsit. Es consolida així la tendència registrada els últims anys a 
Catalunya, que ha situat la xarxa viària catalana com una de les cinc més 
segures de la Unió Europea. El Pla s’ha desplegat a través de cinc àmbits 
d’actuació, 28 línies estratègiques i 76 accions.  
 



 

 
Acords de Govern. 03.02.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

13 

Els indicadors globals del Pla de Seguretat Viària 2011-2013 mostren que s’ha 
assolit l’objectiu fixat pel que fa a la disminució del nombre de morts a 30 dies. 
La reducció més significativa es produeix a les zones interurbanes. 
 
El Pla de Seguretat Viària 2011-2013 ja té continuïtat amb el PSV 2014-2016 
i, per primer cop, amb el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020. Es 
tracta d’un document transversal impulsat pel Servei Català de Trànsit, en què 
participen diverses entitats públiques i privades vinculades al món de la 
seguretat viària a través de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària. 
Els plans de seguretat viària planifiquen de forma triennal les mesures, 
accions i recursos necessaris per reduir la sinistralitat, especialment el nombre 
de morts i ferits greus amb seqüeles de per vida. Una vegada finalitza el 
període triennal planificat, l'SCT realitza un seguiment de l'estat de 
compliment dels objectius plantejats i de l'estat d'execució de les diferents 
accions programades.  
 
S’han complert els objectius fixats al PSV, que són coherents amb l’objectiu 
del primer pla de seguretat viària de la Unió Europea 2000-2010 de reduir un 
50% el nombre de víctimes mortals en aquest període. De fet, en el període 
2000-2010, Catalunya va superar globalment els objectius de la UE. En 
concret, va assolir una disminució del 57,2% de les víctimes mortals (30 dies) 
al conjunt de la xarxa viària catalana (60,9% de reducció en carretera, però 
45,5% en xarxa urbana). 
 
El segon Pla de Seguretat Viària europeu 2010-2020 ha tornat a fixar com a 
objectiu reduir un 50% el nombre de víctimes mortals l'any 2020 respecte al 
2010. Per al 2050, el repte és la visió de zero víctimes mortals i víctimes greus 
amb seqüeles de per vida, la qual cosa obliga a continuar treballant amb una 
major eficàcia sobre els factors de risc i a protegir més intensament els 
usuaris més vulnerables. 
 
Acords per intensificar les relacions en innovació i promoció comercial 
amb la Xina i Xile 
 
El Consell Executiu ha ratificat la signatura de dos memoràndums d’entesa 
d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa, amb organismes 
oficials dels governs de Xile i la Xina per intensificar les relacions en innovació 
i promoció comercial amb aquests països. Els memoràndums d’entesa són, 
d’una banda, amb el Consell Xinès per a la Promoció del Comerç 
Internacional (CCPIT) de Tianjin i, de l’altra, amb la Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO) de Xile. 
 
Tianjin. L’acord busca cooperar en l’àmbit del comerç exterior, la inversió 
empresarial i la transferència. El CCPIT és l’organisme del Govern xinès que 
promou els interessos econòmics i comercials internacionals de la Xina 
mitjançant el desenvolupament de la cooperació empresarial i l'intercanvi amb 
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els països estrangers. Es tracta d’un organisme fundat el 1952 que es coneix 
també com la Cambra Xinesa de Comerç Internacional (CCOIC). 
 
Tianjin és un dels centres industrials més grans i desenvolupats de la regió 
nord de la Xina. En aquest sentit, es poden generar sinergies en sectors com 
ara l’automoció, la química, la biotecnologia, el tèxtil i les noves energies, 
entre d’altres. 
 
Xile. L’objectiu és impulsar projectes conjunts en innovació i emprenedoria. El 
document recull el compromís de les dues parts de promoure l’intercanvi de 
tecnologia i d’impulsar projectes conjunts de desenvolupament tecnològic i 
d’innovació. En concret, es promouran projectes d’innovació tecnològica entre 
entitats xilenes i catalanes, s’exploraran oportunitats de finançament per a 
projectes d’R+D conjunts i s’identificaran oportunitats i sinergies en matèria 
d’emprenedoria.  
 
Xile és la porta d’entrada de moltes empreses d’arreu del món a l’Amèrica del 
Sud, pel grau d’obertura de la seva economia i l’ecosistema d’innovació del 
país. De fet, segons l’OCDE, Xile compta amb més de 80 organismes 
d’investigació. Pel que fa a la situació de l’ecosistema d’emprenedoria del 
país, en concret del sistema d’incubadores, l’any 2013 va generar 9,7 milions 
d’euros en vendes. 
 
Ratificada la modificació parcial dels estatuts de la Fundació Privada 
Tribunal Laboral de Catalunya per incorporar-hi Fepime i Pimec 
 
El Govern ha ratificat la modificació parcial dels estatuts de la Fundació 
Privada Tribunal Laboral de Catalunya per facilitar la incorporació de les 
organitzacions empresarials Fepime (Federació d'Empresaris de la Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya) i Pimec (Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya). La iniciativa, que dóna resposta a les previsions de l'Acord per al 
diàleg social permanent, suposa un impuls a la participació dels agents socials 
més representatius.  
 
El Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) és un sistema extrajudicial de 
resolució de conflictes laborals que permet a les parts trobar solucions gràcies 
a la conciliació i a l'arbitratge. És una fundació privada de la qual formen part 
la patronal Foment del Treball i els sindicats CCOO i UGT. 
 
Declaració d’emergència de les obres de reparació de l’enllaç de la C-55 
de Sant Vicenç de Castellet 
 
El Consell Executiu ha aprovat la declaració d’emergència de les obres de 
reparació de dos murs laterals en dos ponts de l’enllaç de la carretera C-55 a 
Sant Vicenç de Castellet. Els treballs, ja en execució, compten amb un 
pressupost de 101.000 euros. L’actuació permetrà reparar les deformacions a 
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la calçada que s’han detectat recentment a l’entorn de l’enllaç i millorar 
l’estabilització dels murs laterals. 
 
Les obres consisteixen, principalment, a col·locar una armadura formada per 
barreres d’acer per reforçar la unió entre el mur i la llosa de l’estructura, 
connectar les noves armadures i el formigó existent, executar un nou drenatge 
i reconstruir el ferm i el paviment afectats.  
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