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El Govern aprova el Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte, que equipara Catalunya amb els estats més 
avançats en la lluita contra la discriminació  

 

 La iniciativa legislativa dotarà Catalunya d’un marc legal que 
reforçarà drets i permetrà fer front amb contundència a situacions 
de discriminació en qualsevol àmbit 

 Amb aquesta iniciativa, el Govern vol eradicar el racisme, 
qualsevol forma de persecució per motius religiosos, la xenofòbia, 
l'homofòbia i qualsevol altra expressió que atempti contra la 
igualtat i la dignitat de les persones 

 

El Govern ha aprovat aquest matí el Projecte de llei per garantir la igualtat de 
tracte i la no-discriminació per raó de religió o conviccions, capacitat, 
discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per 
qualsevol altra condició social o personal. Alhora, aquesta iniciativa pretén 
eradicar el racisme, qualsevol forma de persecució per motius religiosos, la 
xenofòbia, l'homofòbia i qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat 
i la dignitat de les persones.  
 
Amb aquesta norma, el Govern pretén situar Catalunya entre els estats del 
nostre entorn que compten amb les institucions, els instruments i les tècniques 
jurídiques d’igualtat de tracte i no-discriminació més eficaces i avançades.  
 
La llei té un caràcter integral, atès que abasta tot tipus de discriminació i es 
projecta en els diferents àmbits de la vida i la convivència. Es tracta d’un 
instrument normatiu eficaç que combina mesures preventives i reparadores.  
 
El Projecte de llei estableix les garanties bàsiques que permetin assolir una 
protecció real i efectiva de la ciutadania, per tal que pugui gaudir dels drets 
humans i les llibertats fonamentals sense discriminació, amb independència 
de qualsevol circumstància personal o social. Per aconseguir-ho, el Projecte 
regula l’exercici del dret per part de les persones, tant físiques com jurídiques, 
a la no-discriminació i a la igualtat de tracte, fixa els principis que han de regir 
l’actuació dels poders públics en aquest àmbit, alhora que estableix els 
principis per prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en el 
sector públic i privat, d’acord amb les competències de la Generalitat. 
 
En aquest sentit, la norma preveu la creació d’un Pla nacional per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació que determini els eixos, les línies estratègiques, 
els objectius i les mesures necessàries que previnguin, eliminin i corregeixin 
tota forma de discriminació per raó de les causes que estableix la Llei.  
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Així mateix, el text fixa la creació d’un òrgan per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació, adscrit al departament de la Generalitat competent en la 
matèria, encarregat de protegir i promoure la igualtat de tracte i la no-
discriminació. Entre les seves funcions, aquest òrgan s’encarregarà de: 
 

 Donar suport per a la tramitació de queixes o reclamacions a les 
persones que hagin pogut patir discriminació. 

 Constituir-se en l’òrgan de mediació o conciliació entre les parts en 
relació amb violacions del dret a la igualtat de tracte i la no-
discriminació (a excepció de les que tinguin contingut penal o laboral). 

 Iniciar, d'ofici o a instància de tercers, investigacions sobre l'existència 
de possibles situacions de discriminació que revesteixin una gravetat o 
rellevància especials, tret d'aquelles que tinguin caràcter d'infracció 
penal. En aquests casos, haurà de remetre les actuacions al Ministeri 
Fiscal o a l'autoritat judicial. 

 Exercir la potestat d’incoació, inspecció, instrucció i sanció, d’acord 
amb el règim d’infraccions i sancions que preveu aquesta Llei.  

 Promoure l'adopció de codis de bones pràctiques en matèria de lluita 
contra la discriminació. 

 Informar sobre el Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació, així com sobre aquells plans i programes de rellevància 
especial en la matèria. 

 Elaborar informes i promoure estudis sobre la igualtat de tracte i la no-
discriminació. 
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El Govern actualitza les condicions mínimes que han 
de complir els centres de dia i les residències per a 
gent gran i per a persones amb discapacitat  

 

 Entre d’altres, concreta el nombre de metres quadrats que han de 
tenir les habitacions i prohibeix que hi hagi dormitoris de més de 
dos llits en el cas de les residències geriàtriques 

 Els establiments de serveis socials han d’estar emplaçats en 
indrets salubres i considerats no perillosos, preferentment en 
nuclis urbans i adaptats físicament i funcionalment als usuaris  

 

El Govern ha aprovat el Decret del règim d’autorització administrativa i de 
comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i 
Establiments Socials, per mitjà del qual -i entre d’altres- s’actualitzen les 
condicions i els requeriments materials mínims que han de complir els centres 
de dia, les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat.  
 
El nou Decret recull les necessitats derivades del nou context normatiu vigent i 
de simplificació de l’activitat de les administracions públiques, per exemple la 
Llei d’accessibilitat aprovada el 2014. Així mateix adequa els requeriments 
materials dels serveis socials, per tal de garantir la qualitat i l’eficiència en la 
seva prestació.  
 
D’aquesta manera s’especifiquen els requeriments pel que fa a emplaçament; 
accessos i recorreguts interiors; característiques generals de l’edificació; 
instal·lacions i serveis complementaris com ara serveis higiènics, cuina o 
bugaderia; així com les condicions específiques per a cadascuna de les 
formes de prestació. Per exemple, concreta el nombre de metres quadrats que 
han de tenir les habitacions de les residències i prohibeix que hi hagi 
dormitoris de més de dos llits en el cas de les residències geriàtriques.  
 
A nivell general, el Decret assenyala que els establiments de serveis socials 
han d’estar emplaçats en indrets salubres i considerats no perillosos, 
preferentment en nuclis urbans i adaptats físicament i funcionalment a les 
característiques de les persones usuàries, tant pel que fa als espais interiors 
com els exteriors (jardins o terrasses).   
 
En concret, aquest Decret estableix el procediment d’autorització 
administrativa i el règim de comunicació prèvia per a la prestació de serveis 
socials. També fixa les condicions materials mínimes que han de complir els 
establiments on es presten aquests serveis, d’acord amb la Cartera de serveis 
socials. Les formes de prestació incloses són establiment diürn, residencial o 
alternativa a la llar.  
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L’autorització administrativa i la de modificació tenen com a finalitat essencial 
garantir que els serveis socials reuneixin les condicions materials i funcionals 
mínimes que estableix el marc legal. Hi estan subjectes els serveis socials de 
nova creació, les modificacions de caràcter estructural o funcional, així com el 
canvi de titularitat, el trasllat d’ubicació i el cessament de l’activitat.  
 
D’altra banda, el Decret també regula el Registre d’Entitats, Serveis i 
Establiments Socials, on s’inscriuen i qualifiquen tots els serveis socials, de 
titularitat pública i privada, així com les entitats que en són titulars. El seu 
objectiu és informar sobre els recursos existents i donar-hi publicitat amb 
caràcter general. També esdevé un instrument per a la planificació, ordenació 
i ajut a la gestió dels serveis socials i per a la coordinació interadministrativa.  
 
La disposició, que entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, inclou dos annexos amb les condicions 
materials mínimes dels establiments on es presten serveis socials, en aquest 
cas, centres de dia i d’acolliment residencial per a gent gran i persones amb 
discapacitat. 
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El Govern aprova el cicle de grau mitjà d’instal·lacions 
frigorífiques i de climatització per donar resposta a 
l’evolució tecnològica 

 

 El nou currículum incorpora continguts relacionats amb sistemes 
energèticament més eficients per la utilització de l’electrònica, els 
automatismes i els nous materials 

 

El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del títol de 
formació professional de grau mitjà d’instal·lacions frigorífiques i de 
climatització. L’objectiu del cicle formatiu és donar resposta a les necessitats 
de qualificació professional detectades a Catalunya en aquest sector, atès que 
el perfil professional evoluciona cap a les competències relacionades amb la 
utilització de nous fluids refrigerants i sistemes electrònics que incrementen el 
rendiment i també amb la de màquines amb altes capacitats d’estalvi 
energètic. 

 

Per això aquesta titulació incorpora continguts relacionats amb l’evolució 
tecnològica que tendeix a sistemes energèticament més eficients per a la 
utilització de l’electrònica, els automatismes i els nous materials. A més, 
s’incorpora el desenvolupament de nous camps de producció de fred, com els 
sistemes d’absorció, utilitzant la calor residual d’instal·lacions productores de 
calor o mitjançant la utilització de panells solars tèrmics. D’altra banda, la 
normativa referent als tractaments i gestió de residus i agents contaminants fa 
que s’hagin d’adaptar els processos de muntatge i manteniment. 

 

La durada d’aquest cicle de grau mitjà és de 2.000 hores i s’inscriu en la 
família professional d’instal·lació i manteniment. Les competències generals 
consisteixen a saber muntar i mantenir instal·lacions frigorífiques, de 
climatització i de ventilació. Aquestes funcions es realitzaran aplicant la 
normativa vigent, els protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos 
laborals establerts, assegurant-ne la funcionalitat i el respecte al medi 
ambient. 

 

Aquests titulats podran exercir la seva professió en empreses de muntatge i 
de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades amb els 
subsectors del fred comercial, del fred industrial i de la climatització, tant en el 
sector de l’edificació i de l’obra civil com en el sector industrial. 
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El Govern actualitza el cicle de desenvolupament 
d'aplicacions web d’acord amb les novetats en l’àmbit 
de la societat del coneixement  

 
 El títol també s’ha renovat per adequar-se a la formació 

professional establerta a la LOE 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions web amb 
l’objectiu d’actualitzar-lo d’acord amb les novetats i les necessitats d’aquest 
sector. Així mateix, el currículum s’ha adequat a la formació professional 
establerta a la LOE (Llei Orgànica d’Educació) i també se n’ha ampliat els 
continguts. Aquest títol està desenvolupat d’acord amb el catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració dels 
sistemes educatiu i laboral en la formació professional. 
 
Pel que fa als nous continguts del currículum, aquest amplia els que estan 
relacionats amb el desenvolupament de plataformes multidisciplinàries i la 
definició del model per compartir i organitzar les dades de forma segura. 
També té en compte que s’hagi incrementat l’ús de la funcionalitat comercial 
d’aplicacions web, fet que ha generat un ràpid augment del nombre de 
transaccions realitzades, i que exigeix una major seguretat en els sistemes i 
en la custòdia de dades. A més a més, preveu l’evolució de la societat del 
coneixement cap a una orientació a l’usuari més que als continguts. 
 
D’aquesta manera, el títol dóna resposta a les necessitats educatives dels 
sectors econòmics, atès que el currículum evoluciona cap a una major 
integració dels sistemes de gestió i l’intercanvi d’informació basats en 
tecnologies web que permetin assegurar la integritat, consistència i 
accessibilitat de les dades. La capacitat d’autoformació i la constant 
actualització és una de les característiques fonamentals d’aquest perfil. 
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El Govern estableix la quota de representativitat de les 
organitzacions empresarials catalanes  

 

 Aquesta normativa pionera estableix el procediment per definir la 
proporció amb què s’integraran les diferents entitats en els òrgans 
i instàncies de participació de la Generalitat  

 La quota de representativitat resultant, vigent durant quatre anys, 
es calcularà en funció del nombre d’afiliacions d’empreses que 
presenti cada entitat 

 

El Govern ha aprovat avui el decret mitjançant el qual s’estableix el 
procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat de les 
organitzacions empresarials més representatives a Catalunya. El procés 
definit en aquesta normativa pionera s’iniciarà en breu a través una 
convocatòria d’acreditació que, un cop resolta, establirà la proporció amb què 
s’integraran les diferents entitats en els òrgans i instàncies de participació de 
la Generalitat. Aquestes quotes de representativitat tindran una validesa de 
quatre anys, període després del qual caldrà tornar a sol·licitar-ne l’atribució.  

 

L’autoritat laboral farà la distribució de quotes tenint en compte el nombre 
d’afiliacions d’empreses que presenti cada organització en relació amb el total 
d’afiliades del conjunt de les organitzacions que es presentin al procés 
d’acreditació. D’altra banda, el procés estableix que, en el cas de dues o més 
organitzacions amb vincles de relació, les empreses afiliades només es 
computaran per a una d’elles. Concretament, per a aquella que mantingui una 
posició principal en la vinculació. 
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El Govern crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica 
amb l’objectiu de reduir els riscos derivats dels agents 
infecciosos que poden afectar la població 
 

 S’estableixen 64 malalties de declaració obligatòria, entre els 
quals s’han incorporat la febre de Chikungunya, el Dengue i la 
Febre del Nil 

 Amb la nova regulació, algunes d’aquestes malalties, com la 
legionel·losi,  passen a ser de declaració urgent 

 

El Govern ha aprovat el Decret pel qual es crea la Xarxa de Vigilància 
Epidemiològica de Catalunya i es regulen els sistemes de notificació de 
malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics. L’objectiu d’aquesta 
regulació és detectar precoçment i donar resposta d’una forma immediata i 
oportuna a les malalties de declaració obligatòria subjectes al sistema de 
notificació urgent, els brots epidèmics de qualsevol etiologia i altres alertes 
epidemiològiques que es produeixin a Catalunya, i per fer-ho és essencial 
disposar d’una xarxa de vigilància epidemiològica integrada amb uns circuits 
establerts en l’àmbit assistencial.  

El Decret estableix els sistemes de notificació de les malalties de declaració 
obligatòria i brots epidèmics, i les responsabilitats de control sanitari dels 
serveis de vigilància epidemiològica implicats. També es formalitza el Servei 
d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) i es crea la 
Comissió de Vigilància Epidemiològica de Catalunya. 

En concret, es consideren 64 malalties de declaració obligatòria, la 
incorporació de noves malalties com ara les arbovirosis (Chikungunya, 
Dengue i Febre del Nil), i s’introdueixen canvis en la declaració en alguna 
d’elles, com ara la legionel·losi, que passa a ser malaltia de declaració urgent 
o la Clamídia, infecció de transmissió sexual que es declararà de forma 
individualitzada. 

Aquest Decret segueix les premisses que marquen els organismes 
internacionals per reforçar la vigilància epidemiològica, prevenir i controlar la 
propagació de malalties transmissibles i per fer front a l’emergència o 
reemergència de malalties que són conseqüència de la globalització del món, 
l’augment dels viatges, el comerç internacional i els desplaçaments per 
situacions de desastres naturals i guerres. 
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El Govern regula els òrgans de participació 
comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya 

 

 També aprova el decret que regula els òrgans de direcció, 
d’assessorament i de consulta i participació en l’àmbit de salut 
pública 
 

El Govern ha aprovat avui el decret dels òrgans de participació comunitària en 
el sistema sanitari públic de Catalunya. L’objectiu és desenvolupar el Consell 
de Salut de Catalunya i els consells de participació territorial de salut per tal de 
garantir que la participació ciutadana esdevé un eix central en el sistema 
sanitari. En aquest sentit, el decret defineix, entre altres punts, la composició, 
les funcions, i el règim de funcionament del Consell de Salut i dels consells de 
participació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris. Amb aquest 
decret es desplega, en la seva totalitat, la participació comunitària dins del 
sistema sanitari. 

El Consell de Salut és l’òrgan central de participació comunitària, i els consells 
de participació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris són els òrgans 
de participació comunitària territorial, tots ells adscrits al Departament de 
Salut. 

En el sistema de salut, la interacció i la confiança entre totes les 
administracions i tots els agents és essencial i en aquest context, el 
desplegament d’òrgans de participació comunitària esdevé un eix central del 
sistema. 

I d’altra banda, el Govern també ha aprovat avui el decret pel qual es regulen 
els òrgans de direcció, d’assessorament i de consulta i participació en l’àmbit 
de salut pública següents: el Consell Assessor de Salut Pública; el Consell 
Consultiu de Salut Pública; la Comissió Directora de Seguretat Alimentària; el 
Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària; el Consell de Salut 
Laboral, i els consells territorials consultius i de coordinació de salut pública.  

El decret defineix les funcions, la composició i les normes de funcionament 
d’aquests òrgans. 
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El Govern situa la recerca clínica com a pilar bàsic del 
sistema de salut de Catalunya 
 

 L’objectiu és potenciar, en el proper Pla de Salut de Catalunya 
2016-2020, les polítiques que millorin el reconeixement de 
l’activitat de recerca clínica en la carrera professional del personal 
sanitari i incentivin la seva pràctica 

 
El Govern ha acordat avui continuar potenciant polítiques de promoció de la 
recerca clínica, com a pilar bàsic del sistema de salut a Catalunya, tot 
incorporant projectes específics en el proper Pla de Salut de Catalunya 2016-
2020.  

El Pla estratègic de recerca i innovació en salut del període 2012-2015 ja 
establia la necessitat de promoure i acompanyar la recerca i la innovació del 
país per assolir millores en la salut poblacional. En aquest sentit, el Pla de 
salut corresponent al període 2016-2020, en el qual treballa el Govern,  
preveu estimular la recerca sobre la base que cap de les activitats que es 
desenvolupen des del sistema sanitari públic són alienes a la necessitat 
d’investigar i incorporar les innovacions, ja que sense aquesta activitat és 
impossible millorar la tasca assistencial.  

En l’elaboració d’aquest Pla s’ha constatat la necessitat d’aprofundir en la 
incorporació de la recerca en la pràctica assistencial i en l’organització de 
serveis sanitaris, així com en el reconeixement de la tasca dels metges i altres 
professionals investigadors per part del Sistema Nacional de Salut.  

En aquest context, cal recordar que el mes d’agost passat el Govern ja va 
aprovar un acord que autoritza que els professionals sanitaris compatibilitzin 
l’activitat assistencial i la recerca. Però per tal d’enfortir la recerca clínica és 
necessari que el sistema de salut de Catalunya faci un altre pas endavant, 
recolzant els professionals sanitaris en el desenvolupament no només de les 
seves tasques assistencials, sinó també les de la recerca i orientant la 
prestació de serveis assistencials dels proveïdors sanitaris per tal de fer 
possible i compatible el desenvolupament integral dels seus professionals. 

 

La recerca i la innovació, elements claus per al progrés 

La recerca i la innovació en ciències de la salut són elements cabdals en el 
progrés i benestar dels individus i de la població en fer possibles noves i 
millorades formes de prevenir, diagnosticar, tractar, rehabilitar o pal·liar les 
malalties i lesions que pateixen.  

Catalunya disposa d'un alt nivell de recerca en ciències de la salut duta a 
terme, fonamentalment, pels centres assistencials, els centres de recerca i les 
universitats. Aquest bon nivell es deu, en part, a la implicació en tasques de 
recerca dels professionals de la salut que desenvolupen la seva activitat amb 



 

 

Acords de Govern. 15.09.2015  

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

 

12 

un alt grau de professionalitat i excel·lència, no només en la pràctica clínica 
sinó també en les tasques de recerca que porten a terme.  

La recerca en salut és multidisciplinària i multidimensional i es pot classificar 
en com a mínim, tres grans àrees: recerca bàsica, recerca clínica i recerca en 
salut pública. La recerca clínica és la que té el propòsit de millorar el 
diagnòstic, el tractament i les cures (inclosos la rehabilitació i els tractaments 
pal·liatius) de la malaltia i les lesions, així com el manteniment i la millora de la 
salut i la qualitat de vida de les persones en les diferents etapes de la vida. 
Les necessitats no cobertes de la població, formen l’eix vertebrador de 
l’estratègia de la recerca clínica, com també de l’epidemiològica i de serveis 
que són  les vessants  de la recerca en biomedicina que tenen un impacte 
més immediat.  
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El Govern impulsa que els professionals d’infermeria 
puguin prescriure medicaments 
 

 L’objectiu és que els professionals d’infermeria augmentin les 
seves competències i disposin de més autonomia en la presa de 
decisions dins de l’equip sanitari 

 
El Govern ha acordat iniciar el desplegament del règim d’indicació, ús i 
autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris per part del 
personal d’infermeria. L’augment de les competències dels professionals 
d’aquest àmbit sanitari que s’ha de dur a terme mitjançant una iniciativa 
normativa, també donarà a aquest col·lectiu més autonomia en la presa de 
decisions dins de l’equip sanitari. 

 

El Departament de Salut ja va encomanar, el mes de juliol passat, a una 
comissió de treball, que integra tots els sectors afectats, l’elaboració d’una 
proposta de redacció d’unes bases de consens, amb vista a l’elaboració i la 
tramitació d’una proposta normativa per regular la indicació, ús i autorització 
per a la dispensació de medicaments d’ús humà i productes sanitaris per part 
del personal d’infermeria. 

 

El Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 propicia un model d’atenció sanitària 
integral que facilita la cooperació multidisciplinària, la integració dels 
processos i la continuïtat assistencial, i evita el fraccionament i la superposició 
entre processos assistencials atesos per diferents titulats o especialistes. Per 
tant aquest acord neix d’un dels principis que inspiren el Pla de Salut de 
Catalunya, que explicita que el coneixement dels professionals clínics és bàsic 
per a la planificació, gestió i millora del sistema. De fet, el Pla considera que 
aquest coneixement ha de guiar la transformació del sistema i passar a tenir 
un rol prioritari establint esquemes de governança clínica i participació. 
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El Govern atorga els guardons de la pesca catalana 

 Reben la Medalla de la Pesca Catalana els responsables de Pesca 
del Programa de la Mediterrània del WWF; el cuiner Paco Pérez i el 
pescador José Cervilla 

 La Placa de la Pesca Catalana s’atorga a la Federació de 
Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre 

El Govern ha aprovat els guardons de la Pesca 2015, que reconeixen els 
esforços d'aquelles persones o institucions que hagin prestat serveis 
destacats al sector pesquer català. L’acte d’entrega dels guardons tindrà lloc 
el proper dissabte 17 d’octubre. 

En l’edició d’enguany, el jurat ha concedit la Medalla de la Pesca catalana a 
les persones següents: 

 

 Sergi Tudela i Susana Sainz-Trapaga, responsables de 
Pesca del Programa de la Mediterrània del WWF. Pel seu 
treball i defensa del Mediterrani i les seves pesqueres. Per la 
seva participació en les reunions i fòrums internacionals, 
europeus i nacionals, on han contribuït amb el seu ampli 
coneixement en la defensa de les especificitats de les pesqueres 
del Mediterrani. El seu compromís en aquesta causa ha 
possibilitat l’entesa entre els diferents sectors involucrats en 
l’activitat pesquera. 

 Paco Pérez Sánchez, cuiner innovador del restaurant 
Miramar, de Llançà. Paco Pérez és un exponent de la cuina 
d’avantguarda del segle XXI. Des de l'any 1994 regenta el 
restaurant Miramar, de Llançà, que ja té dues estrelles Michelin. 
Tot i haver arribat al més alt nivell de l’alta cuina, mai no ha 
abandonat la tradició de la gastronomia mediterrània i el gust 
d’utilitzar els productes del seu entorn marí. Paco Pérez s’ocupa 
d’enviar setmanalment el peix de la costa gironina per abastir el 
seu restaurant de Berlín, fet que el converteix en un ambaixador 
de primer ordre del nostre peix de proximitat. 

 José Cervilla Blanco, pescador d’encerclament de la 
Confraria de Pescadors de Barcelona. Pescador exemplar i 
armador d'una de les embarcacions dedicada a la pesca 
d'encerclament de la Confraria de Pescadors de Barcelona. 
Persona clau per establir i mantenir unes bones relacions entre 
tots els confrares de Barcelona, i amb la resta de confraries i 
federacions de confraries de pescadors. El seu caràcter 
conciliador, bona praxi i bon fer en el sector fan que no hi hagi 
un sol pescador en tot el Mediterrani que no hagi sentit parlar de 
"José el Labio", que és com popularment se'l coneix. 
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D’altra banda, es concedeix la Placa de la Pesca Catalana 2015 a 
FEPROMODEL, Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de 
l’Ebre. FEPROMODEL és una entitat, sense ànim de lucre, que es va 
constituir el 27 de juny de 2007 amb la finalitat de representar, coordinar, 
gestionar, defensar i promoure els interessos, tant individuals com col·lectius, 
de tots els seus membres. La federació integra els titulars de concessions de 
producció de mol·luscos bivalves (muscleres) i les associacions d’empresaris 
productors de mol·luscos de l’àmbit territorial comprès des de l’Ametlla de Mar 
fins al riu Sénia. 

La constitució de FEPROMODEL ha millorat el volum econòmic de la 
producció de les muscleres del delta de l’Ebre, el manteniment dels llocs de 
treball d’aquest sector econòmic, i la promoció, coordinació i protecció dels 
interessos del sector pel fet de tenir un únic interlocutor, així com el 
desenvolupament econòmic del delta de l’Ebre. 
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Altres Acords del Govern 
 
Autorització al SOC per licitar el contracte de gestió i explotació del 

Centre de Formació Professional d’Automoció 

El Govern ha aprovat autoritzar el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a 
licitar el contracte del servei de gestió i explotació del Centre de Formació 
Professional d’Automoció. El contracte es farà en la modalitat de concessió i 
per una durada de 25 anys. 

El Govern de la Generalitat ha considerat que la fórmula més adient per la 
gestió i explotació del Centre és el d’un contracte de gestió de serveis públics, 
en la modalitat de concessió, entre l’Administració i l’empresa privada, ja que 
les especials característiques del Centre requereixen d’un coneixement 
específic del sector i del desenvolupament d’estratègies associades amb 
l’objectiu de garantir uns elevats estàndards d’eficàcia i eficiència. 

D’aquesta manera, el Centre de Formació Professional d’Automoció es veurà 
enriquit per la implicació directa de la indústria de l’automoció i alhora tindrà 
més capacitat de millorar la inserció laboral dels joves, la qualificació 
professionals dels treballadors i la competitivitat de les empreses. 

Amb la posada en marxa del Centre Formació Professional d’Automoció, el 
Govern fa palesa la seva aposta per la formació, la innovació i l’excel·lència 
que situarà Catalunya com a referent europeu i internacional. El Centre busca 
millorar la inserció laboral dels joves, impulsar la millora de la qualificació dels 
treballadors i la competitivitat de les empreses i reforçar l’atractiu de Catalunya 
per acollir inversions de les multinacionals del sector. 

Situat a Martorell, el Centre de Formació Professional d’Automoció, adscrit al 
Servei d’Ocupació de Catalunya, té l’objectiu d’oferir una formació integrada 
que englobi tots els subsistemes de formació professional així com 
l’assoliment per part dels alumnes de competències de tipus tècnics, 
transversals, d’actitud i específiques 

 
Suport a l’esport federat de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat destinar una subvenció de 900.000 euros a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb l’objectiu de donar suport a 
l’activitat de l’esport federat i de les federacions agrupades en aquesta entitat.  
 
Amb aquest ajut, que es vehicularà mitjançant el Consell Català de l’Esport i 
que també finançarà les activitats dutes a terme per la UFEC durant l’any 
2015, es vol potenciar la gestió de les entitats esportives federades de 
Catalunya, divulgar l’esport català en els mitjans de comunicació i promoure 
internacionalment l’esport català així com la igualtat de gènere en l’esport.  
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Quant al suport a la gestió de les entitats esportives catalanes federades i 
clubs, els ajuts volen promoure la normalització lingüística de la llengua 
catalana en els usos propis de les organitzacions esportives catalanes i en la 
pràctica esportiva dels seus membres, i assessorar les entitats en aspectes 
tècnics de gestió i organització (legal, econòmic, financer i tecnològic). 

El suport del Govern també persegueix la millora de la presència de l’esport 
català en els mitjans de comunicació –tant en els diaris esportius, com en el 
web i el canal televisiu de la UFEC-, i la sensibilització dels valors i actituds 
favorables al joc net i al bon comportament social a l’entorn de l’esport federat 
per ajudar a eradicar la violència en l’esport.  

El tercer àmbit objecte de la subvenció és la promoció nacional i internacional 
de l’esport federat català, promovent, per una banda, la presència 
internacional de les seleccions i organitzacions esportives catalanes, i per 
l’altra, la captació d’esdeveniments esportius d’abast internacional a 
Catalunya. 

Finalment, la subvenció del Govern a l’esport federat vol contribuir a promoure 
la igualtat efectiva i real d’homes i dones en tots els àmbits de la pràctica 
esportiva, fomentar la participació de la dona en els càrrecs directius, 
visibilitzar les dones en els textos esportius i col·laborar en campanyes de 
sensibilització per a la igualtat de gènere, com les actuacions impulsades pel 
Consell Català de l’Esport en el marc del Programa Dones i Esports 2014-16. 

 
Declaració de la utilitat pública i l’interès social del telecabina de 
Baqueira, que permet disminuir el volum de trànsit a les carreteres C-
142b i C-28 

El Govern ha aprovat avui la declaració de la utilitat pública i l’interès social del 
telecabina TC Baqueira, al terme municipal de Naut Aran. Aquesta 
infraestructura connecta l’aparcament de la urbanització UA-2 Ruda, a la cota 
1479, amb l’entrada principal de l’estació d’esquí de Baqueira Beret a la cota 
1500, i també amb la cota 1800, amb una capacitat per a 3.000 persones per 
hora. L’interès social queda justificat pel paper de l’estació de muntanya com a 
veritable motor econòmic per al territori. 
 
El Pla director urbanístic (PDU) de la Val d’Aran reconeix el telecabina com a 
sistema d’infraestructura territorial de transport per cable que es considera del 
tot necessari per impulsar l’activitat de les pistes d’esquí, al temps que millora 
la mobilitat en el territori del seu entorn. De fet, l’existència del telecabina 
permet disminuir la intensitat mitjana diària de les carreteres C-142b i C-28, en 
no accedir tants vehicles als aparcaments de les cotes superiors de l’estació. 
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Sol·licitud al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per garantir 
l’activitat de l‘empresa Inovyn de Martorell  
 
El Govern ha acordat adreçar-se i instar el Ministeri d'Indústria, Energia i 
Turisme perquè dugui a terme les actuacions jurídiques necessàries per 
deixar sense efecte les resolucions administratives relatives al servei 
d’interrumpibilitat elèctrica de l’empresa Inovyn Espanya de Martorell. 
  
Per una resolució del Ministeri es va decidir excloure de l'aplicació del servei 
de gestió d'aquesta demanda el subministrament d’Inovyn Espanya a 
Martorell  durant la temporada elèctrica 2015,  la qual cosa comporta una 
important pèrdua econòmica per l'empresa d’uns 25 milions d'euros. Això, ha 
denunciat la vicepresidenta Munté, pot condicionar la viabilitat econòmica de 
la planta de Martorell, i afectaría 500 llocs de treball directes i 2.000 
d’indirectes. 
  
Des del Govern de la Generalitat, com a portador dels interessos generals 
dels ciutadans i de les empreses, s’insta i es reclama al Ministeri que deixi 
sense efecte les resolucions administratives que van finalment excloure 
d'aquest servei la planta de Martorell de l'empresa Inovyn Espanya. 
 

Signatura d’un acord amb la Universitat de Missouri per col·laborar en la 
formació d’estudiants de l’Escola de Periodisme 

El Govern ha aprovat avui la signatura del conveni de cooperació educativa 
entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Universitat 
de Missouri dels Estats Units, que permetrà completar la formació d’estudiants 
de l’Escola de Periodisme d’aquesta universitat amb pràctiques a l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament.  

Aquests alumnes formen part del “Barcelona program”, que té com a finalitat 
adquirir coneixements de la cultura catalana, especialment dels aspectes 
socials. Els estudiants, que participaran també en seminaris a la Universitat 
Pompeu Fabra, ja han realitzat estudis i pràctiques als Estats Unitats de 
Relacions Públiques, Publicitat, Comunicació Estratègica, Disseny, 
Fotoperiodisme, Televisió, Producció audiovisual, Ràdio, Producció 
radiofònica, Premsa escrita i Xarxes Socials.  

Per a l’Agència Catalana, la cooperació universitària representa una 
oportunitat per intercanviar coneixements i formes de treballar, alhora que 
permet donar a conèixer la cooperació al desenvolupament catalana. Aquest 
acord se suma als signats amb la Facultat de Comunicació Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull, i la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

 


