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El Govern posa en marxa noves accions de la Garantia 
Juvenil per beneficiar 33.000 joves aturats el 2015 
 

• Reduir l’atur juvenil i l’abandonament prematur dels estudis és 
l’objectiu de la Garantia Juvenil, un programa impulsat per la 
Comissió Europea que compta amb un pressupost de 241 milions 
d’euros fins al 2020, 80 dels quals els aporta el Govern 

 
• S’ofereix una Cartera de Serveis i Programes a uns 33.000 joves 

per accedir a una oferta de feina, a formació o a un període de 
pràctiques en un termini de 4 mesos 
 

• Per a aquest 2015 el Servei d’Ocupació de Catalunya ha dissenyat 
un pla que conté programes que milloren l’ocupabilitat dels joves, 
combinen formació i contractació i fomenten l’emprenedoria 

 
• Prop de 8.300 joves catalans de 16 a 24 anys, que ni estudien ni 

treballen, s’han inscrit fins ara a la Garantia Juvenil i 5.000 
d’aquests ja han rebut serveis de formació o ocupació 
 

El Govern ha aprovat el Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia 
Juvenil 2014-2020, i el pla d’actuació per a aquest 2015, que recull noves 
accions per combatre l’atur entre els joves. A través del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), s’ha dissenyat una cartera de serveis i programes per a 
joves d’entre 16 i 24 anys que no treballen, ni estudien, ni segueixen una 
formació, perquè accedeixin a una oferta de feina, de formació o a un període 
pràctiques de 4 mesos. Les persones amb una discapacitat superior al 33% 
s’hi poden acollir fins als 30 anys. En total, uns 33.000 joves es podran 
beneficiar de les accions. 
 
La Garantia Juvenil és un programa impulsat per la Comissió Europea per fer 
front a les taxes d’atur entre el col·lectiu juvenil, que està dotat amb uns 6.000 
milions d’euros distribuïts entre els estats de la Unió Europea. Catalunya 
disposa de 241 milions d’euros entre fons propis i provinents del Fons Social 
Europeu. La posada en marxa d’aquest programa és un pas endavant en les 
polítiques d’ocupació adreçades als joves, ja que la Generalitat, a banda 
d’oferir-los una formació adequada a les oportunitats del mercat de treball, els 
acosta a una primera experiència laboral que els permetrà desenvolupar les 
competències necessàries per iniciar una carrera professional de futur.  
 
Fins ara, prop de 8.300 joves catalans de 16 a 24 anys s’han inscrit a la 
Garantia Juvenil, 5.000 dels quals ja han rebut serveis de formació o 
d’ocupació. Els joves que fins ara han rebut serveis de la Garantia Juvenil 
estan participant al programa “Joves per l’Ocupació”; des d’on reben formació 
professional certificada, o han accedit a una o més ofertes de feina del SOC. 
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L’acord aprovat preveu incloure al Programa els joves de fins a 30 anys quan 
el Govern de l’Estat faci el canvi normatiu corresponent. Tant el Programa 
com el pla d’actuació han estat aprovats pel Consell de Direcció del SOC, amb 
presència dels agents socials i econòmics més representatius de Catalunya i 
les entitats municipalistes. 
 
Pla d’actuació Garantia Juvenil 2015 
 
En total, 33.000 joves es podran beneficiar dels programes del pla per aquest 
2015, que compta amb un pressupost de més de 80 milions d’euros. El 
document es divideix en tres grups en funció dels objectius: activar les 
persones joves no ocupades ni integrades als sistemes d’educació o formació; 
reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals d’aquest col·lectiu; i 
incrementar l’emprenedoria dels joves als sistemes d’educació o formació com 
a via d’accés al mercat laboral. 
 

1. Activació dels joves 
- Creació de la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil 

El Departament d’Empresa ha creat una xarxa de 76 impulsors de la Garantia 
Juvenil arreu del territori català amb la col·laboració del SOC, la Direcció 
General de Joventut i les entitats locals (ajuntaments i consells comarcals). La 
seva funció és promoure i difondre la Garantia Juvenil i explicar-la als 
potencials beneficiaris perquè s’inscriguin al registre del pla i es puguin 
beneficiar dels programes. 
 

- Espais de Recerca de Feina 
Els joves inscrits amb un objectiu professional definit disposaran d’Aules de 
Recerca de Feina arreu del territori, on els orientadors els ajudaran a 
presentar-se com a millor candidat a diverses ofertes de feina. Aquests espais 
posen a disposició dels joves assessorament, recursos i eines per trobar un 
lloc de treball. 
 

2. Reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals dels joves 
- Noves oportunitats per als joves 

S’adreça als joves que van abandonar prematurament la seva etapa formativa 
i no compten amb cap acreditació educativa, amb l’objectiu que els joves de 
16 a 21 anys assoleixin una certificació i retornin a la formació reglada. De 
forma experimental, es durà a terme en espais que oferiran actuacions 
integrades d’orientació, formació i acompanyament. S’ofereixen itineraris més 
llargs als joves, de fins a 30 mesos, per desenvolupar el seu projecte 
professional. A més, seran actuacions personalitzades, amb una formació i 
una metodologia adaptades a les necessitats dels joves, que entraran en 
contacte amb professions i empreses, acompanyats i tutoritzats. Inclou també 
el programa Formació i Inserció, impulsat conjuntament amb el Departament 
d’Ensenyament, perquè els joves rebin formació general i professional que els 
ajudi a aconseguir una inserció social i laboral així com la seva continuïtat 
formativa.  
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- Fem Ocupació per a Joves 

Dirigit a entitats locals, organitzacions empresarials i sindicals intersectorials 
més representatives de Catalunya, i empreses que desenvolupin actuacions 
ocupacionals per afavorir la inserció laboral dels joves de 18 a 24 anys en 
situació d'atur, amb manca de qualificació especialitzada, i prioritàriament amb 
experiència professional. L’objectiu és afavorir la inserció laboral amb 
actuacions ocupacionals com, per exemple, orientació, tutoria i 
acompanyament a la inserció; formació vinculada al contracte laboral i 
experiència professional amb contracte laboral, entre d’altres. 
 

- Joves per l’Ocupació 
L’objectiu és donar suport a l’experiència pràctica dels joves desocupats 
d’entre 16 i 24 anys, que hagin acabat o no l’ensenyament secundari 
obligatori, amb accions combinades d’orientació, tutorització, formació i 
adquisició professional en empreses, que facilita la inserció laboral a les 
empreses i fomenta el retorn d’aquests joves al sistema educatiu. Es posa 
més l’èmfasi en el retorn al sistema educatiu í es fa servir el contracte de 
treball com a recurs ocupacional per motivar la persona durant les dues fases 
que té el programa. En concret, inclou, d’una banda, tutorització, orientació, 
seguiment individualitzat i formació i, de l’altra, adquisició d’experiència 
professional per una altra.  
 

- Formació 
El SOC ofereix una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball 
per augmentar la qualificació dels treballadors i afavorir la productivitat i 
competitivitat de les empreses. La formació dóna un protagonisme especial 
als certificats de professionalitat, amb accions formatives d’entre 200 i 900 
hores, depenent de l’especialitat. Es tracta de títols oficials que permeten 
acreditar les competències professionals dels treballadors. 
 

- Experiències professionals 
L’objectiu del programa és facilitar als joves amb formació una primera 
experiència professional relacionada amb les seves competències a través 
d’un contracte laboral en pràctiques o un conveni de pràctiques no laborals 
per un període mínim de 6 mesos. Sense cap cost per a les empreses, els 
joves rebran una beca o un salari subvencionat pel SOC, que comptarà amb 
suport per estendre les experiències professionals arreu del territori amb 
accions de suport i acompanyament a les empreses i joves en pràctiques com, 
per exemple, la prospecció d’empreses i cerca de joves, entre d’altres. 
 

- Projectes d’ocupació singulars 
Amb el cofinançament del SOC, el programa potencia actuacions 
ocupacionals i formatives específiques que es volen desenvolupar o ja s’estan 
fent arreu de Catalunya amb actuacions coordinades i interrelacionades per 
incrementar les possibilitats d’inserció dels joves menors de 25 anys. Les 
mesures integrades en aquests projectes, que faran entitats públiques i 



 

 
Acords de Govern. 26.05.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

5 

privades, podran ser de millora de la intermediació i de l’ocupabilitat, mesures 
d’estímul a la contractació i per afavorir l’emprenedoria. El programa fomenta 
la creació del treball en xarxa amb entitats socials i permet tirar endavant 
iniciatives de caràcter específic del territori on es desenvolupen tenint molt en 
compte el col·lectiu i el sector econòmic de la zona.  
 

- Mobilitat transnacional 
Els joves inscrits a la Garantia Juvenil podran optar a un programa europeu de 
mobilitat transnacional, LNT Mobility – Learning Network on Transnacional 
Mobility Measures for Disavantaged Youth and Young Adults. Podran tenir una 
experiència en forma de pràctiques en empreses de qualsevol país de la Unió 
Europea, segons la seva formació i capacitats, durant un període mínim de 2 
mesos. Les entitats encarregades d’implementar el programa hauran de 
gestionar el reclutament i la preparació dels joves, l’estada a l’estranger, el 
seguiment posterior i establir un acord o conveni amb una entitat estrangera 
encarregada de proporcionar les pràctiques a les empreses. 
 

3. Emprenedoria 
Impulsats per la Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Treball 
Autònom, els programes d’emprenedoria es divideixen en tres línies 
d’actuacions adreçades als joves. Una primera ,per afavorir la incorporació al 
mercat de treball del joves inscrits a la Garantia Juvenil, amb accions 
desenvolupades per entitats expertes que facilitaran orientació, 
assessorament, tutorització, seguiment individualitat i formació en habilitats 
empresarials. 
 
Una segona, amb el mateix objectiu, però a través d’accions per a l’economia 
social. Els destinataris del programa poden ser empreses cooperatives que 
facin socis treballadors a joves inscrits a la Garantia Juvenil que prèviament 
hagin estat subvencionades, i joves de la Garantia Juvenil contractats per 
cooperatives i empreses d’economia social. 
 
I una tercera línia va adreçada tant a joves de la Garantia Juvenil que es 
vulguin constituir com a treballadors autònoms, com als treballadors autònoms 
que contractin joves de la Garantia Juvenil a la seva empresa. 
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El Govern aprova una indemnització per facilitar la 
recuperació de les víctimes de la violència masclista 
 

• El Consell Executiu aprova el decret que regula les condicions, els 
requisits, la quantitat i el procediment de l’ajut, que serà d’entre 5 i 
10 vegades l’indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC) mensual i que contribuirà a reparar les víctimes 

 
• Poden demanar l’ajut les dones afectades i també els fills de 

víctimes mortals menors de 26 anys que en depenguin 
econòmicament. Per rebre’l, s’admetrà l’empadronament o 
qualsevol altre mitjà admès en dret que demostri la residència 
habitual a Catalunya  
 

• La mesura garanteix que no quedaran desemparades les dones en 
situació de tràfic per explotació sexual i les treballadores sexuals 

 
El Govern ha aprovat el decret que regula les condicions, els requisits, la 
quantitat i el procediment perquè les dones víctimes de la violència masclista 
rebin una indemnització. La mesura està incorporada a la Llei del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista, que estableix el seu dret a percebre 
una quantitat econòmica del Govern quan pateixin seqüeles, lesions corporals 
o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu com a conseqüència de 
la violència masclista. La indemnització ha de contribuir a facilitar la 
recuperació i reparació integral de les dones víctimes de la violència 
masclista.  
 
El decret estableix que les beneficiàries de l’ajut seran: 
 

- Les dones (incloses nenes i adolescents) que com a conseqüència de 
la violència masclista pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la 
salut física o psíquica de caràcter greu i requereixin tractament mèdic, 
quirúrgic o psicològic. La gravetat també quedarà acreditada en el cas 
de seqüeles, lesions o danys produïts com a conseqüència de la 
comissió d’infraccions penals que el Codi penal tipifica com a delictes. 

 
- Els fills de víctimes mortals de violència masclista que siguin menors de 

26 anys i que en depenguin econòmicament en el moment de la mort. 
 
La indemnització econòmica es concedirà per una sola vegada i l’abonament 
es farà en un sol pagament. L’import de la indemnització econòmica és el 
següent: 
 

- L’import serà 5 vegades l’indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya (IRSC) mensual per a les dones que pateixin seqüeles, 
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lesions corporals o danys físics o psíquics de caràcter greu com a 
conseqüència de la violència masclista. 

 
- L’import s’incrementarà un 25% per a les dones amb una discapacitat 

reconeguda en un grau igual o superior al 33% o per a les dones 
seropositives. 
 

- L’import serà 10 vegades l’IRSC mensual per als fills de víctimes 
mortals de violència masclista. Podran rebre aquesta quantitat 
cadascun dels fills de la víctima en cas que concorrin diversos 
descendents.  

 
Aquestes indemnitzacions són compatibles amb les que s’hagin pogut establir 
en una sentència judicial o bé amb altres prestacions públiques o privades que 
corresponguin legalment a les persones beneficiàries. 
 
Per rebre la indemnització també caldrà una resolució judicial que acrediti que 
la sol·licitant o la mare del sol·licitant ha estat víctima de violència masclista. 
El dret a sol·licitar la indemnització prescriu al cap de 2 anys des de la 
notificació de la resolució judicial (inicialment el termini era d’1 any). Es 
garanteix així el dret de les víctimes quan són persones estrangeres, es 
troben en situació administrativa irregular o no disposen de document per 
acreditar la seva identitat. 
 
El decret ha atès les observacions que han presentat les entitats vinculades a 
la violència masclista i ha flexibilitzat el requisit sobre residència. Així, el 
redactat final especifica que les persones beneficiàries han d’estar 
empadronades a Catalunya però també poden demostrar la residència per 
qualsevol altre mitjà admès en dret de manera que no quedin desemparades 
les dones en situació de tràfic per explotació sexual, les treballadores sexuals, 
les dones estrangeres no regularitzades o les joves sense papers. També són 
persones beneficiàries, encara que no visquin a Catalunya, les dones víctimes 
de la violència masclista que treballin a Catalunya i que els fets causants del 
dret a la indemnització hagin passat a Catalunya. 
 
L’expedient de la indemnització econòmica s’inicia a sol·licitud de la dona 
interessada o dels fills de les víctimes mortals i, en cas de ser menors d’edat, 
qui n’acrediti exercir la tutoria, en tingui la representació legal o n’exerceixi la 
guarda de fet. El formulari es pot obtenir al web del Departament de Benestar 
Social i Família (www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis), a l’Oficina 
Virtual de Tràmits (www.gencat.cat/ovt) i a les oficines del Departament. El 
formulari s’haurà de lliurar a les oficines del Departament de Benestar Social i 
Família o, si és possible, es podrà fer a través de l’Oficina Virtual de Tràmits. 
El termini màxim per notificar la resolució serà de 3 mesos. 
 
  

http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis
http://www.gencat.cat/ovt
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Ajuts per a dones amb una determinada renda o dificultats per tenir feina 
 
El decret elaborat pel Departament de Benestar Social i Família també inclou 
les disposicions relatives a l’ajut estatal econòmic per a dones víctimes de la 
violència masclista amb un determinat nivell de renda i que, per la seva edat, 
responsabilitats familiars, falta de preparació general o especialitzada i 
circumstàncies socials, tinguin dificultats especials per obtenir un lloc de 
treball. Aquest ajut ja estava regulat com disposa la Llei orgànica estatal de 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere però el Govern ha 
aprofitat el decret per incloure tot allò relatiu a les indemnitzacions per 
violència masclista en una única disposició normativa. 
 
Les persones beneficiàries d’aquest ajut han de complir els requisits següents: 
 

- Estar empadronades a Catalunya i no tenir rendes que superin 
mensualment el 75% del salari mínim interprofessional vigent (exclosa 
la part proporcional de dues pagues extraordinàries). 
 

- Tenir dificultats per obtenir un lloc de treball, fet que caldrà acreditar a 
través d’un certificat del Servei Català d’Ocupació. 

 
En aquests casos, les situacions de violència de gènere que donen lloc a l’ajut 
econòmic s’acrediten amb l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan 
estigui en vigor, o bé amb la sentència condemnatòria dels fets on s’acordin 
mesures de protecció a favor de la dona. Excepcionalment, es pot acreditar 
mitjançant l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis que la 
denunciant és víctima de violència de gènere, fins que no es dicti l'ordre de 
protecció. 
 
El formulari també es pot obtenir al web del Departament de Benestar Social i 
Família, a l’Oficina Virtual de Tràmits i a les oficines del Departament. El 
lliurament s’haurà de fer a les oficines del Departament de Benestar Social i 
Família o, si és possible, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits. 
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El Govern aprova el document d’Impuls a l’economia 
verda i circular, que promou la transició cap a un 
model productiu basat en l’ús eficient dels recursos 
 

• El document identifica els 7 sectors que tenen capacitat per liderar 
la transició cap a aquest nou model (alimentació, energia i 
recursos, indústria, disseny, mobilitat sostenible, salut i cultura) i 
les polítiques que hauran de sustentar el canvi 
 

• Una inversió del 2% del PIB en activitats relacionades amb 
l’economia verda permetria crear entre 68.000 i 100.000 llocs de 
treball a Catalunya a curt termini 
 

• L’ICF ha participat en el finançament de projectes d’economia 
verda per un import total de 120 milions d’euros 
 

El Govern ha aprovat el document d’Impuls a l’economia verda i l'economia 
circular, el full de ruta que promou la transició cap a un nou model productiu 
socialment inclusiu, basat en les baixes emissions i l’eficiència en l’ús dels 
recursos amb l’horitzó de 2020. El treball identifica els 7 sectors productius 
que tenen capacitat motora per liderar la transició cap a aquest nou model 
(alimentació, energia i recursos, indústria, disseny, mobilitat sostenible, salut, i 
cultura), les polítiques que hauran de sustentar aquest canvi i fins a 80 
oportunitats de negoci i innovació.  
 
L’economia verda no és un sector d’activitat en si mateix, sinó una filosofia 
transversal que persegueix una major eficiència en la utilització dels recursos i 
l’estalvi de costos. Això afavoreix la reducció dels riscos ambientals, millora el 
benestar de les persones i la competitivitat de les empreses i, al mateix temps, 
afavoreix l’aparició de nous nínxols de negoci i llocs de treball de qualitat 
lligats a les tecnologies netes i intel·ligents i a la producció de béns i serveis 
més sostenibles. A més, la filosofia de reutilització i reaprofitament permeten 
reduir la dependència de fonts d’energia i matèries primeres i fan el país 
menys dependent i vulnerable de l’exterior.  
 
El Govern entén en aquest sentit que es tracta d’una eina valuosa per superar 
la situació de crisi econòmica, reforçant el teixit productiu del país i afavorint-
ne la competitivitat. Cal tenir present que, amb un 2% del PIB dedicat a 
inversions verdes, es podrien crear entre 68.000 i 100.000 llocs de treball 
nous, directes i indirectes, a curt termini a Catalunya, segons la metodologia 
de càlcul del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA). 
 
El document aprovat pel Consell Executiu recull totes les accions i estratègies 
que ja impulsen els diferents departaments de la Generalitat i les diverses 
recomanacions internacionals, com l’Estratègia Catalunya 2020, per millorar la 
competitivitat del teixit productiu català. També recull l’Estratègia per a 
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l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3), que el Govern va aprovar 
l’any passat i que identifica els 7 sectors clau per transformar el teixit productiu 
del país, i els criteris que guien la concessió dels Fons estructurals i d’inversió 
europeus, que reorientaran les economies europees cap a la sostenibilitat. El 
document ha estat elaborat pels departaments de Territori i Sostenibilitat, 
d’Economia i Coneixement, i d’Empresa i Ocupació, per potenciar la transició 
cap a aquest nou model de desenvolupament. 
 
Línies d’actuació per a la transformació 
 
Fixa 5 línies d’actuació relacionades amb els sectors prioritaris del RIS3CAT: 
 

1. Generació de demanda i creació de mercat. Amb l’Administració 
pública com a actor clau. Proposa un programa per incrementar la 
compra i la contractació de béns i serveis provinents d'empreses que 
segueixin criteris d’economia verda. També planteja incentivar les 
empreses a incrementar l’estalvi i l’eficiència en l’ús dels recursos i 
promou els espais naturals protegits, ja que presten serveis ambientals 
bàsics i molt valuosos econòmicament i, alhora, són un factor de 
dinamització territorial a partir del turisme sostenible. 

 
2. Suport a la internacionalització. El sector econòmic vinculat al medi 

ambient contribueix a generar el 3% del PIB català, i l’exportació 
representa l’11% de la seva facturació, segons la Fundació Fòrum 
Ambiental. El Govern, que ja ofereix diversos instruments a través 
d’ACCIÓ, proposarà noves mesures de col·laboració público-privada 
per reforçar aquesta capacitat d’exportació.  

 
3. Promoció de l’R+D+I. El 40% dels centres de recerca catalans ja 

tenen línies vinculades a la sostenibilitat ambiental i el Govern disposa 
d’instruments, com els grups TECNIO i CERCA. L’estratègia remarca el 
potencial dels projectes InnoEmpresa i Expansiona’t, i els reorienta per 
incidir en la generació d’ecoinnovació. 

 
4. Millorar l’accés al finançament. S’aposta per reforçar els instruments 

actuals del Govern i per crear-ne de nous per millorar l’accés al crèdit 
dels projectes empresarials d’economia verda. L’Institut Català de 
Finances (ICF) ha participat des de la seva creació en el finançament 
de projectes d’economia verda per un import total de 120 milions 
d’euros. 

 
5. Foment de l’ocupació i de l’emprenedoria. L’any 2013 Catalunya 

comptava entre 28.000 i 86.000 llocs de treball verds (entre l’1 i el 3,1% 
de la població ocupada total). A través d’ACCIÓ i del SOC es 
continuarà promovent la formació i la inversió en projectes d’economia 
verda i s’encetaran noves línies de treball. 

 
Un consell consultiu avaluarà periòdicament l’impacte de les mesures. 
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El Govern defensa la constitucionalitat del 
Comissionat per a la Transició Nacional davant del 
requeriment d’incompetència presentat per l’Estat 
 

• El Consell Executiu ha acordat donar resposta al requeriment del 
Govern espanyol, que és previ a la possible interposició d’un 
conflicte de competència al Tribunal Constitucional  

 
• El Govern entén que es tracta d’un requeriment preventiu, ja que 

no existeix cap vulneració present i efectiva de les competències 
del Govern espanyol per portar la mesura davant del TC 

 
El Consell Executiu ha acordat donar resposta al requeriment d’incompetència 
presentat per l’Estat contra el decret de creació del Comissionat per a la 
Transició Nacional, una figura creada el mes de febrer passat per proposar, 
impulsar i coordinar les mesures i actuacions necessàries per preparar les 
estructures d’estat i culminar el procés de Transició Nacional. El Govern 
reitera la constitucionalitat del Comissionat, tenint en compte les competències 
que té la Generalitat per crear òrgans propis.  
 
En l’escrit de resposta, el Govern també fa palès que les funcions i actuacions 
del Comissionat per elaborar i aprovar el Pla executiu per a la preparació de 
les estructures d’estat i el Pla d’infraestructures estratègiques són 
preparatòries i no causen efectes jurídics respecte de tercers, ja que es duen 
a terme dins l’àmbit de la Generalitat. L’Executiu entén en aquest sentit que el 
requeriment de l’Estat té un caràcter preventiu, ja que no existeix cap 
vulneració present i efectiva de les competències del Govern espanyol per 
portar la mesura davant del Tribunal Constitucional.  
 
Adscrit al Departament de la Presidència, el Comissionat per a la Transició 
Nacional és un òrgan de proposta, impuls i coordinació de les mesures i 
actuacions necessàries per preparar, planificar, implementar i fer el seguiment 
de la creació de les estructures d’estat i la culminació del procés de transició 
nacional. Aquest és un dels eixos prioritaris de l’acció del Govern, que formen 
part dels 10 projectes estratègics detallats pel president de la Generalitat. 
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El Govern crea una plataforma digital que recollirà 
continguts científics d’entitats i centres sanitaris 
públics de Catalunya 

 
• L’objectiu de la iniciativa és maximitzar la difusió i l’impacte que té 

la producció científica en la societat i garantir un accés lliure, 
permanent i gratuït a aquest tipus de continguts 
 

• Respon a la voluntat del Govern de promoure el dinamisme 
d’aquesta informació, essencial per a la recerca i la innovació 

 
El Govern ha donat llum verda a la creació d’una plataforma digital d’accés 
obert a la literatura científica que produeixen els professionals, el personal 
investigador i els docents que presten serveis a les entitats i centres del 
sistema sanitari públic de Catalunya. Batejat amb el nom d’Scientia, Dipòsit 
d’Informació Digital del Departament de Salut, aquest repositori institucional el 
gestionarà la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya del Departament 
de Salut i serà d’accés obert, permanent i gratuït.  
 
El contingut de la plataforma, a la qual es podrà accedir en breu a través de 
l’adreça scientia.gencat.cat, estarà subjecte a llicència d’ús d’accés obert de 
reconeixement d’autoria, amb usos no comercials. És a dir, que l’usuari podrà 
accedir al contingut i reproduir-lo, citant-ne l’autoria i sense finalitats 
comercials. La creació de l’Scentia respon a un triple objectiu:  
 

- Maximitzar la visibilitat, la difusió i l’impacte en la societat de la 
producció científica en salut que es realitza a Catalunya, i garantir-ne la 
preservació, organització i lliure accés. 
 

- Promoure el retorn de la inversió que fa l’Administració pública sanitària 
del país en recerca, estudis i publicacions i facilitar la reutilització de la 
informació i del coneixement que es genera. 
 

- Crear i compartir coneixement i fomentar la creació de publicacions 
electròniques. 

 
L’accés a la informació científica és essencial per a la recerca i la innovació i 
per salvaguardar el patrimoni científic del país. Amb la creació de la 
plataforma, el Departament de Salut esdevé pioner en l’impuls d’una política 
institucional de promoció de l’accés obert a la producció científica en l’àrea de 
les ciències de la salut. Ho fa entenent que la revolució digital ha canviat 
radicalment la forma de difondre la informació científica i donada la voluntat de 
les institucions públiques de promoure l’accés lliure, permanent i gratuït a 
aquests continguts, sense barreres econòmiques ni restriccions derivades dels 
drets d’autor. Recull així el compromís social avalat per les declaracions 
internacionals de suport i reconeixement del valor de l’accés obert i per 
l’Horitzó 2020, el Programa Marc de la CE per a la recerca i la innovació.  

http://www.scientia.gencat.cat/
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Altres acords del Govern 
 
Aprovada la Memòria de l’Institut Català de Finances 2014 
 
El Consell Executiu ha aprovat la Memòria de l’Institut Català de Finances 
(ICF) corresponent a l’exercici 2014, que recull el balanç i els comptes anuals 
de l’organisme. L’ICF va tancar el 2014 amb un volum d’activitat de 733 
milions d’euros, un 18% més que al 2013, i uns resultats positius de 7,9 
milions, un 14% més que en l’exercici anterior. El balanç és fruit del rendiment 
de la seva activitat i una gestió pro activa i acurada en la contenció de la 
despesa. El Consell Executiu també ha donat el vistiplau perquè l’entitat 
destini aquest resultat positiu del balanç íntegrament a reserves. 
 
El 2014 l’ICF va finançar 1.642 empreses mitjançant préstecs i avals, un 40% 
més que durant el mateix període de l’any anterior. Un 96% dels beneficiaris 
van ser pimes i autònoms. L’Institut segueix treballant per impulsar i facilitar 
l’accés del teixit empresarial català al finançament, especialment les pimes, 
d’acord amb el pla estratègic endegat l’any 2011. Des d’aleshores, l’entitat ha 
facilitat l’accés al finançament a més d’11.000 empreses per un import global 
de més de 3.000 milions d’euros. 
 
Llum verda al decret de convocatòria d’eleccions per escollir els 
representants dels Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia 
 
El Govern ha aprovat el decret de convocatòria d’eleccions dels representants 
del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra. El 
decret fixa el 4 de juny com a data d’inici del procés electoral. 
 
El Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra és un òrgan de representació 
paritària que està integrat per 32 membres: 16 representants de 
l’Administració de la Generalitat i 16 representants del cos de Mossos 
d’Esquadra. En aquesta convocatòria s’escolliran 16 representants del cos de 
Mossos d’Esquadra: 12 per a l’escala bàsica, 1 per a l’escala intermèdia, 1 per 
a l’escala executiva, 1 per a l’escala superior i 1 per a l’escala de suport. El 
decret determina que s’han de constituir, com a màxim, 100 meses electorals 
parcials no itinerants, d’acord amb el principi de proximitat geogràfica, vies de 
comunicació existents i nombre d’electors. 
 
A totes les meses electorals parcials emetran el seu vot els membres de les 
escales bàsica i intermèdia del cens corresponent, que votaran els seus 
representants mitjançant sobres i paperetes de colors diferenciats per a cada 
escala. Els membres de les escales superior, executiva i de suport emetran el 
seu vot a les meses electorals parcials que es constitueixen a la seu central 
de la Direcció General de la Policia, a les seus de les respectives regions 
policials i al Complex Central de Sabadell, en els cens de les quals constaran 
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d’acord amb la seva adscripció orgànica o territorial. Els sobres i les paperetes 
de votació d’aquestes escales també seran de colors diferenciats. 
 
Aprovat el decret de jornada i horaris laborals del personal del Cos 
d’Agents Rurals 
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret que regula la jornada i els horaris de 
treball del personal del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. 
Respon a la necessitat d’establir un règim jurídic específic per a aquest cos, 
que, per les característiques dels serveis que presta, no és compatible amb 
l’aplicació de la normativa de jornada i horaris de treball del personal 
funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat en termes generals.  
 
La finalitat del decret és establir les condicions de treball del col·lectiu amb 
caràcter definitiu, a través d’una norma reglamentària. Així, el text regula la 
jornada de treball del Cos d’Agents Rurals, la seva distribució en còmput 
anual, el calendari de treball, les vacances, els serveis extraordinaris, les 
modificacions horàries i la formació del personal del Cos. 
 
El decret suposa un nou impuls al servei públic que ofereix el Cos d’Agents 
Rurals, amb una major franja horària d’efectius, que permetrà incrementar la 
vigilància i la capacitat preventiva i dissuasiva, especialment necessària en 
època de risc d’incendis. També garantirà un major servei d’atenció a les 
emergències provinents del 112 i racionalitzarà els serveis especials.  
 
El Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya és competent en la 
vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la 
gestió del medi ambient.  
 
Aprovats prop de 2 milions d’euros per a la convocatòria d’ajuts a la 
cooperació per a la innovació agrícola 
 
El Consell Executiu ha autoritzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural a destinar 1.995.000 euros per atendre la 
convocatòria d’ajuts a la cooperació per a la innovació d’aquest 2015. Es 
tracta d’una línia d’ajuts cofinançada per la Unió Europea per fomentar la 
productivitat i la sostenibilitat agrícoles. La quantia que aportarà el Govern es 
complementarà amb 1.505.000 euros que aportarà la UE a través dels 
FEADER. D’aquesta manera, l’import global dels ajuts a la cooperació per a la 
innovació serà de 3 milions i mig d’euros.  
 
1,2 milions d’euros extra per millorar la justícia gratuïta i impulsar-hi les 
noves tecnologies  
 
El Consell Executiu ha aprovat la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
el Ministeri de Justícia, pel qual Catalunya rebrà 1.186.744 euros, que 
destinarà al Programa de reforma de l’Administració de justícia per a aquest 
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2015. En concret, l’import es destinarà als programes per millorar l'assistència 
jurídica gratuïta; incrementar les garanties dels drets dels ciutadans immersos 
en els processos judicials; impulsar les noves tecnologies per aconseguir una 
justícia àgil, accessible i de qualitat; dotar de mitjans materials necessaris per 
al manteniment de l’organització judicial i implementar l’oficina judicial i fiscal, i 
incentivar millores que incideixin en un servei públic de qualitat.  
 
Actualment el Govern de la Generalitat ja destina 90 milions d’euros de 
pressupost propi a l’Administració de justícia. En concret, inverteix 60 milions 
per garantir l’accés a la justícia de les persones sense recursos i 30 milions 
per avançar en els processos de modernització de l’Administració judicial. 
 
Declarats bé cultural d’interès nacional l’església de Santa Maria de 
Vilanova de Meià, i la Casa de la Vila de Belianes 
 
El Consell Executiu ha declarat bé cultural d'interès nacional, en la categoria 
de monument històric, l’església de Santa Maria, a Vilanova de Meià, i la Casa 
de la Vila de Belianes i ha acordat delimitar els entorns de protecció dels dos 
monuments.  
 
Església de Santa Maria de Meià. Està situada als afores del nucli de Meià, 
agregat de Vilanova de Meià. Les dependències de la part monacal, molt 
transformades, formen part d’una casa de colònies. El monestir de Santa 
Maria de Meià va ser fundat per Guillem, senyor de Meià abans de 1040, 
sense que n’hi hagi constància documental, amb una donació ratificada l’any 
1091. El 1880 va passar a ser església parroquial. L’antiga església romànica 
va ser edificada entre els segles XI-XII i reformada el 1210 pel prior Ramon. 
L’església actual va ser construïda el 1693 a iniciativa del prior Josep Jalpí i 
Julià en estil barroc, que va substituir i capgirar l’orientació de l'antiga església 
romànica. El campanar actual va ser construït el 1908 imitant l’estil barroc. El 
monument és un exemple singular, especialment per la seva importància 
històrica, religiosa i territorial en el context de l’arquitectura religiosa barroca 
catalana.  
 
Casa de la Vila, a Belianes (Urgell). Està ubicada a la plaça de l’Ajuntament, al 
sector nord de la població de Belianes. Segons Josep Lladonosa, el 1416 
pertanyia a la família Senvicent. L'edifici actual és fruit d’una reforma de 
l’edifici ja existent al segle XV. Entre 1550 i 1611 va ser objecte d’una 
profunda intervenció cinccentista per part d’Antoni de Navés, membre d'una 
de les branques de la influent família lleidatana dels Navés.  
 
La Casa de la Vila és un edifici format per dues unitats juxtaposades, una de 
caràcter noble i una altra de caràcter popular, amb planta quadrangular i tres 
alçades. És el resultat d’una reforma del segle XVI sobre un edifici ja existent 
al segle XIV. A la façana principal destaquen les finestres del primer pis, les 
quals tenen una llinda de pedra i estan remarcades per un trencaaigües 
acabat en mènsules figurades i que són resultat de les reformes de la segona 
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meitat del segle XVI i principis del segle XVII. Destaca també l’arc gòtic que hi 
ha a l’interior de l’entrada, les escales àmplies que condueixen a la primera 
planta i la sala dedicada a exposicions, que conté tres arc apuntats. 
 
Actualment l’edifici acull les dependències municipals i la biblioteca Tirant lo 
Blanc, la fonoteca Daniel Gelabert, una sala d'exposicions, el museu dels 
vestits i l'ecomuseu de la vida rural. 
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