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El Govern aprova una estratègia per desenvolupar 
medicina de precisió basada en la genòmica dins el 
sistema català de salut 
 

 Aquest camp, que fa preveure millor precisió mèdica en el futur, 
permet donar una atenció personalitzada a través de l’estudi de les 
característiques genètiques de la persona 

 

 L’estratègia inclourà l’elaboració d’un llibre blanc sobre medicina 
genòmica a Catalunya i el disseny i desenvolupament d’un pla 
integral i de proves pilot per avaluar-ne l’eficàcia 

 
El Govern ha aprovat impulsar l’Estratègia de la medicina de precisió basada 
en la genòmica dins el sistema de salut de Catalunya. Aquest acord implica 
donar una empenta a un àmbit que fa possible aplicar una atenció mèdica 
basant-se en les característiques genètiques de la persona, així com en 
l’estudi de les tumoracions que l’afecten o les dels microorganismes de la 
infecció que pateix. 
 
Les expectatives que ha generat aquest camp han crescut a mesura que la 
recerca ha accelerat els avenços dels estudis genòmics i això fa preveure una 
millor precisió en la medicina. Una medicina que aboca a un maneig del malalt 
basat en dades clíniques, anàlisis genètiques i preferències dels malalts, fet 
que ha de canviar les estratègies de prevenció, diagnòstic i tractament.  
 
En aquest sentit, els reptes per implementar la medicina de precisió basada 
en la genòmica en el sistema de salut de Catalunya són considerables i 
evidencien la necessitat d’acordar una estratègia que faci alinear la pràctica 
assistencial, la recerca i i la innovació de les institucions, promovent la 
coordinació entre hospitals, instituts acreditats i centres de recerca en un full 
de ruta definit.  
 
Per això, el Govern ha aprovat aquesta estratègia i ha encomanat al 
Departament de Salut assolir tres objectius: 
 

 L’elaboració del Llibre blanc sobre la medicina genòmica a Catalunya;  

 El disseny i desenvolupament d’un pla integral sobre la medicina 
genòmica a Catalunya; 

 El desenvolupament de proves pilot que permetin avaluar l’eficàcia de 
les estratègies basades en dades genòmiques. 

 
Implementar la medicina de precisió basada en la genòmica és una actuació 
estratègica del Pla de Salut 2016-2020, i respon a la incorporació de la 
recerca i la innovació com a estratègia fonamental per aconseguir els 
objectius de salut i com a element clau i indestriable de la pràctica 
assistencial.   



 

 

Acords de Govern. 01.12.2015  

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

 

3 

El Govern destina 1,8 milions d’euros al sector 
agrícola per la lluita contra les plagues dels conreus  
 

 L’objectiu d’aquestes ajudes és incentivar la prevenció i la lluita 
contra organismes nocius que poden produir danys importants als 
nostres conreus 

 
El Govern ha autoritzat avui al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació a realitzar despeses per un import total d’1.800.000 milions 
d’euros per atendre la convocatòria 2016 d’ajuts al sector agrícola en matèria 
de sanitat vegetal. 
 
L’objectiu d’aquestes ajudes és subvencionar les actuacions d’assessorament 
tècnic en el marc de la Gestió Integrada de Plagues per tal que hi hagi una 
adaptació progressiva del treball de la sanitat vegetal i les Agrupacions de 
Defensa Vegetal (ADV) en línia amb els objectius de la Directiva 2009/128/CE, 
la qual estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús 
sostenible dels plaguicides. 
 
El treball especialitzat en matèria de sanitat vegetal requereix una elevada 
preparació, disponible solament amb personal tècnic altament qualificat, 
degudament format i, si és possible, amb experiència, coneixements 
actualitzats i adaptats a la realitat dels conreus i a les condicions 
agroclimàtiques de cada zona.  
 
La lluita contra algunes plagues sovint no es pot limitar a la dimensió de 
l’explotació individual i necessita un plantejament col·lectiu i una visió conjunta 
en el territori. Aquests ajuts incentiven la prevenció i la lluita contra 
organismes nocius que poden produir danys importants als nostres conreus, 
com és el cas del foc bacterià, la sharka i el cargol poma, sense oblidar altres 
organismes sobre els quals hem d’extremar la vigilància i estar alertes per a 
evitar la seva introducció, com la Xylella fastidiosa, que ha causat estralls a les 
oliveres a Itàlia, o el Huanglongbing, que pot enfonsar la producció de cítrics.  
 
Les ADV estan regulades pel Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els 
productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les 
Agrupacions de Defensa Vegetal. El seu objectiu és col·laborar amb 
l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels 
vegetals mitjançant l’aplicació de les tècniques i principis de gestió integrada 
de plagues i la utilització racional dels productes fitosanitaris i altres mitjans de 
defensa fitosanitària. Això es tradueix, de fet, en una regulació del treball 
tècnic en l’àmbit de la sanitat vegetal des del sector privat i a iniciativa de les 
persones agricultores.  
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Cal destacar l’important esforç fet pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural per a mantenir anualment els imports 
d’aquests ajuts, i la ferma voluntat de potenciar i fomentar les ADV atès que 
són considerades eines indispensables en la sanitat vegetal a Catalunya. 
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El Govern autoritza l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (AQuAs) a entrar a formar part 
com a col·laborador associat de l’entitat KICHealth 
 

 La col·laboració permetrà a l’AQuAS poder optar a finançament de 
fins al 100% de projectes de recerca, desenvolupament i innovació 
i obtenir cofinançament a través d’altres projectes en curs, entre 
d’altres  

 

 L’entitat KICHealth, que té per objectiu promoure la recerca i la 
innovació en l’àmbit de la salut, està ubicada a diversos països 
d’Europa i compta amb la participació de 144 institucions entre 
empreses europees, universitats i centres de recerca 

 
El Govern ha autoritzat l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS) a formar part de KICHealth, com a col·laborador associat. 
Es tracta d’una entitat que té per objectiu promoure la recerca i la innovació en 
l’àmbit de la salut i que està formada per sis nodes (Colocation Centers) 
ubicats a França, el Regne Unit, Bèlgica, Suècia, Alemanya i l’Estat espanyol. 
A més, compta amb la participació de 144 institucions entre empreses 
europees, universitats i centres de recerca de 14 països europeus.  
 
Formar part de KICHealth suposarà per a l’AQuAS poder optar a finançament 
de fins al 100% de projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació. 
Alhora, li permetrà obtenir cofinançament a través d’altres projectes en curs, 
entrar en contacte amb agents del sector salut d’altres regions europees i 
desenvolupar programes formatius conjuntament amb universitats i centres de 
recerca. 
 
D’altra banda, el Govern també ha autoritzat la subscripció del conveni de 
col·laboració entre l’AQuAS i l’Institut de Salut Carles III per desenvolupar 
activitats d’avaluació de tecnologies en el marc de la Xarxa Espanyola 
d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del Sistema 
Nacional de Salut.  
 
Els KICHealth, eines de formació, recerca i innovació 
 

L’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (European Institute of Innovation & 
Technology, EIT) és l’instrument creat per la Comissió Europea per impulsar la 
competitivitat a la UE. Per assolir els seus objectius i transformar les idees i el 
coneixement en valor, l’EIT s’estructura a través de les Comunitats 
d’Innovació i Coneixement (Knowledge and Innovation Communities, KIC). Es 
tracta d’associacions público-privades a nivell europeu, que integren les tres 
vessants del coneixement: la formació, la recerca i la innovació. 
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En aquest context, l’EIT ha llançat el KIC en l’àmbit d’envelliment actiu i 
saludable, per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, impulsar la 
competitivitat de les economies dels països de la Unió i garantir la 
sostenibilitat dels sistemes sanitaris. L’objectiu de la KICHealth és generar i 
desenvolupar productes, serveis i conceptes que facilitin, entre d’altres 
exemples, a la creació d'empreses emergents (starts-ups) i la participació de 
milers d'estudiants europeus en activitats de formació en línia.  

 

Afavoreixen la competitivitat de les economies europees i la creació de llocs 
de treball, a més d'actuar com un pol d'atracció d’investigadors, estudiants i 
emprenedors. 
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El Govern aprova noves contractacions per continuar 
impulsant la Garantia Juvenil 

 

 El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) contractarà pròximament 
31 persones perquè durant més de dos anys assisteixin 
tècnicament en les feines vinculades als diversos programes de la 
Garantia Juvenil 
 

 Unes 14.000 persones joves s’han inscrit fins ara a la Garantia 
Juvenil a Catalunya 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat la creació d’un programa per donar 
suport a la gestió de les actuacions del programa Garantia Juvenil a 
Catalunya. La creació d’aquest programa implica la contractació directa fins a 
31 de desembre de 2017 de 31 persones, d’elles 26 tècnics titulats, perquè 
donin suport eficaç a la gestió de les actuacions del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya. 
 
Garantia Juvenil a Catalunya 
 
L’objectiu del programa europeu Garantia Juvenil (2014 – 2020), implementat 
per la Generalitat de Catalunya, és canviar les condicions d’accés de les 
persones joves a l’ocupació i reduir de forma important la taxa d’atur juvenil. 
Fins ara, unes 14.000 persones joves de tot Catalunya s’han inscrit a la 
Garantia Juvenil, una iniciativa europea que compromet la Generalitat a 
facilitar una oferta de formació, pràctiques, feina o assessorament en 
emprenedoria a persones d’entre 16 i menys de 30 anys abans que completin 
quatre mesos sense estudiar ni treballar. 
 
Les actuacions dissenyades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc 
del programa pretenen que les persones joves inscrites en acabar els seus 
estudis o una ocupació, estiguin actives en el mercat de treball per fer possible 
el seu accés a l’ocupació. 
 
Així mateix, es vol que cap jove accedeixi al mercat de treball sense una 
formació que el capaciti per exercir un lloc de treball de qualitat, i que tota 
persona jove inscrita a la Garantia Juvenil tingui una primera experiència 
laboral. 
 
La Garantia Juvenil és un pla impulsat per la Unió Europea per lluitar contra 
l’atur juvenil. Està dotat per la Unió amb uns 6.000 milions d’euros, distribuïts 
entre els estats membres en funció de les peculiaritats i necessitats de cada 
mercat laboral. Així, Catalunya compta amb 241 milions d’euros fins al 2020, 
entre fons propis, provinents de la Iniciativa Juvenil i del Fons Social Europeu. 
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Altres acords del Govern 
 
Requeriment d’incompetència davant l’Estat pel decret d’autoconsum 
d’energia elèctrica 
 
El Consell Executiu ha aprovat requerir al Govern de l’Estat que derogui o 
modifiqui la redacció de diferents articles i disposicions del Reial decret 
900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions de 
subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb 
autoconsum.  
 
El Govern considera que l’actual redactat envaeix competències pròpies de la 
Generalitat de Catalunya, vulnera el marc competencial establert en matèria 
d’energia i també normes de rang superior, i limita la capacitat de Catalunya 
per aplicar la capacitat normativa que li correspon en l’àmbit de l’autoconsum i 
la connexió a la xarxa elèctrica d’aquest tipus d’instal·lacions. 
 
Les instal·lacions d’autoconsum generen i consumeixen energia en un mateix 
punt del territori i, per tant, el seu aprofitament no supera l’àmbit territorial de 
Catalunya. Per això, el Govern argumenta que no té raó de ser una normativa 
uniforme i homogènia per a totes les comunitats autònomes quan les 
instal·lacions a les quals es refereix aquesta normativa són de competència de 
Catalunya. 
 
El Govern també argumenta que, donat el limitat impacte econòmic de 
l’autoconsum sobre el règim econòmic del sistema elèctric, la regulació de 
l’Estat tan sols pot referir-se als aspectes que regulen directament el règim 
econòmic de les modalitats d’autoconsum, i no a altres aspectes 
administratius o tècnics ni a les seves eines de control. A més, també 
considera que molts articles donen caràcter de normativa bàsica a aspectes 
estrictament tècnics o bé centralitzen funcions executives, tal com succeeix 
amb la creació d’un únic registre estatal.  
 
El Reial decret 900/2015 suposa el desplegament reglamentari de l’article 9 de 
la Llei 24/2013, que va ser objecte d’un recurs d’inconstitucionalitat per part de 
la Generalitat de Catalunya que va ser admès a tràmit en el seu moment. El 
Govern de Catalunya s’ha mostrat sempre partidari d’una normativa que 
fomenti i impulsi l’autoconsum com una de les branques de la seva política 
energètica, fet que contrasta amb la regulació restrictiva i desincentivadora 
aprovada pel Govern central. 
 
Un total de 907.500 euros per les gestions operatives dels Jocs 
Mediterranis Tarragona 2017 
 
El Govern referma el compromís amb la celebració d’aquest esdeveniment, tal 
com estableix el protocol d’intencions signat entre l’executiu català i el Comitè 
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Organitzador dels Jocs Mediterranis, que ja es va traduir l’any passat amb una 
aportació de 553.700 euros per aquest mateix concepte i que es complementa 
amb una inversió de 13.551.625 euros per fer realitat -projecte executiu, 
direcció d’obres i construcció- el Palau d’Esports a la zona esportiva de 
Campclar. 
 
El Govern considera que la celebració d’aquest esdeveniment esportiu és una 
oportunitat única per situar Catalunya al món a través de l’esport i 
promocionar valors com la cohesió social i territorial o la promoció turística i 
patrimonial de la ciutat de Tarragona i la resta de territori. 
 
Els Jocs Mediterranis són una competició de caràcter poliesportiu que 
s’organitza en el marc del moviment olímpic, amb el reconeixement del Comitè 
Olímpic Internacional (COI). El 15 d’octubre de 2011, el Comitè Internacional 
dels Jocs Mediterranis va escollir Tarragona com a seu dels Jocs l’any 2017. 
La competició se celebrarà del 30 de juny al 9 de juliol, en 16 municipis seu 
del territori, i hi participaran 4.000 esportistes de 24 nacionalitats diferents. 
 
Traspàs dels professionals de la formació professional per a l'ocupació 
de centres penitenciaris i educatius al Centre d'Iniciatives per a la 
Reinserció (CIRE) 
 
El Govern ha acordat el traspàs dels professionals de la formació professional 
per a l'ocupació de centres penitenciaris i educatius al Centre d'Iniciatives per 
a la Reinserció. La transferència d'aquests 56 professionals del Departament 
de Justícia respon a l'objectiu de potenciar el nou model de formació en oficis 
conduent a l'obtenció de certificats de professionalitat . 
 
Des del 2003, aquest col·lectiu ja depenia funcionalment de la direcció de 
formació i inserció del Cire, empresa que té per objecte social formar, ocupar i 
inserir els interns de les presons i centres educatius catalans. 
 

Els professionals de formació professional per a l'ocupació dels centres 
penitenciaris i educatius catalans dependran directament del CIRE, l'empresa 
del Departament de Justícia que treballa per reinserir els interns amb itineraris 
integrals de formació, ocupació i inserció. Fins ara, aquest personal ja depenia 
funcionalment de la direcció de formació i inserció del CIRE, però 
orgànicament estava adscrit al Departament de Justícia. 
 
Aquest Acord busca una gestió més qualitativa de la formació professional 
ocupacional impartida, seguint l'objectiu prioritari del Pla estratègic del CIRE 
2013-2016 de potenciar un nou model de formació en oficis dels interns 
conduent a l’obtenció de certificats de professionalitat dels interns dels centres 
penitenciaris i educatius catalans. La transferència coincideix amb la posada 
en marxa de dos projectes estratègics de millora del model formatiu i 
d’inserció amb fons europeus, amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC). 
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El canvi d'adscripció orgànica, amb efectes des de l'1 de gener de 2016, es 
farà garantint les mateixes condicions laborals al personal. 
 
Prevenció d’incendis al Pirineu  
 
El Govern ha validat el conveni transfronterer entre el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’organisme FORESPIR, GEIE, 
l’organisme Météo-France, l’organisme Office National des Forêts, el Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya i l’École d’Ingenieurs de Purpan Association, 
en el marc del projecte Pirios “Prevenció del risc d’incendis forestals en el 
Pirineu”, candidat a una subvenció europea.  
 
Aquest conveni estableix un marc de cooperació mitjançant un projecte 
europeu per potenciar la prevenció del risc d’incendis forestals al Pirineu. 
L’objectiu estratègic és permetre als territoris pirinencs fer un front més efectiu 
en la gestió del risc dels incendis forestals, incentivant la gestió forestal, i 
particularment de combustibles, els quals constitueixen una base fonamental 
en la prevenció d’incendis. 
 
Aquest projecte es divideix en 4 blocs de treball. Un primer bloc tractarà de 
revisar els índexs de perill utilitzats al Pirineu, el segon bloc tractarà de fer una 
cartografia des del punt de vista dels incendis. Aquesta cartografia, que si bé 
utilitza bona part de la cartografia ja existent de vegetació, vol incorporar 
elements específics pel cas dels Pirineus. Un tercer bloc tractarà de la gestió 
preventiva d’ares dels Pirineus. I finalment un quart bloc tractarà de la 
divulgació de les feines. 
 
El Govern ha considerat adient presentar la candidatura conjunta del projecte 
Pirios per optar a la subvenció finançada per la UE. 
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Nomenaments 
 

Ricard Font i Hereu, president del Consell d’Administració de l’entitat 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT), adscrit al 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
Nascut a la Seu d’Urgell el 25 octubre de 1971.  
 
Llicenciat en Ciències Jurídiques per la Universitat de Girona. Màster en 
Gestió i Administració de Societats i Cooperatives realitzat a la Universitat de 
Girona. Postgrau en Direcció Urbanística, Universitat Autònoma de Barcelona. 
Postgrau en Dret Urbanístic, per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Dret 
del Territori, Urbanisme i el Medi Ambient, realitzat a la Universitat Pompeu 
Fabra. Programa de Direcció Estratègica i Gestió de la Col•laboració Público-
Privada, ESADE. 
 
Ha exercit d'advocat entre 1997-1998 i entre 2004 i 2010. A més, ha treballat a 
l’Administració de la Generalitat com a cap del Gabinet del Conseller de 
Política Territorial d’Obres Públiques a la demarcació de Girona (1998-1999) i 
cap de Relacions Institucionals de Política Territorial i Obres Públiques 1999-
2001. 
 
Ha estat director general de Transports i Mobilitat entre l’any 2011 i 2013 i des 
de maig del 2013 és secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

  


