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El Govern destina més de 85,3 milions d’euros al 
Contracte Global d’Explotació durant el 2015 i el 2016  

 

 Pel que fa el 2015, s’amplia el pressupost en 12,5 milions d’euros per 
resoldre un major nombre d’expedients de l’ajut a la competitivitat 
d’explotacions agràries i agricultura i ramaderia ecològica 

 Es destina  35,66 milions d’euros per a la nova convocatòria de 2016 

 

El Govern ha aprovat avui la convocatòria 2016 dels ajuts associats al  
Contracte Global d’Explotació, dotada amb 35,6 milions d’euros, i un 
increment de la quantia pressupostària de la convocatòria del 2015 de 12,5 
milions d’euros, fins als 49,7 milions d’euros. D’aquesta manera, el Govern 
destinarà entre el 2015 i el 2016 més de 83,5 milions d’euros a aquests ajuts, 
que tenen com a objectiu incentivar el desenvolupament de les funcions 
productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la 
finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un 
desenvolupament rural sostenible. 
 
El 2015 la convocatòria s’ha incrementat un 40% 

La convocatòria inicial de CGE 2015 preveia un import total de fons de la 
Generalitat de Catalunya de 37,307 milions d’euros i, amb aquesta ampliació 
de fons, l’import total que el Govern destinarà als ajuts associats al CGE 
ascendeix a 49,757 milions euros. 
 
Les línies d’ajut associades al CGE són les següents: 
 

 Primera instal•lació de joves agricultors i agricultores. 
 Millora de la competitivitat de les explotacions agràries. 
 Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries. 
 Diversificació agrària. 
 Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions 

específiques. 
 Pràctiques agroambientals. 
 Agricultura ecològica. 
 Foment de la ramaderia ecològica. 
 Ajuts d’altres PDR anteriors. 

 

La dotació pressupostària inicial de la convocatòria pels ajuts a la instal·lació 
de joves i a la millora de la competitivitat era de 21,5 milions d’euros i aquest 
s’amplia a gairebé 32,6 milions d’euros. Pel que fa a les línies d’ajut a 
l’agricultura i ramaderia ecològica, la dotació inicial era de gairebé 0,5 milions 
d’euros i ara s’amplia a 1,9 milions d’euros.  
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La dotació pressupostària inicial de la convocatòria pels ajuts a la instal·lació 
de joves i a la millora de la competitivitat era de 21,5 milions d’euros i aquest 
s’amplia a gairebé 32,6 milions d’euros. Pel que fa a les línies d’ajut a 
l’agricultura i ramaderia ecològica, la dotació inicial era de gairebé 0,5 milions 
d’euros i ara s’amplia a 1,9 milions d’euros.  
 
Els ajuts associats al CGE s’emmarquen en la nova programació europea 
d’acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 
PDR.cat2020. Aquests ajuts són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER) i amb fons estatals del Ministeri 
d’Agricultura (MAGRAMA). Per tant, l’aprovació per part del Govern d’un total 
de 49,75 milions d’euros al pressupost del DAAM suposarà un import total de 
despesa pública de més de 101,2 milions d’euros per al sector agrari.  

Aquesta ampliació de pressupost respecte a les bases reguladores de la 
convocatòria 2015 (Ordre AAR/82/2015, de 10 d’abril) permetrà atendre com a 
mínim tots els projectes de millora de la competitivitat d’explotacions agràries 
en els quals hi participen persones joves agricultores, així com dotar amb 
major pressupost les línies d’ajuts a l’agricultura i ramaderia ecològica. 

Enguany s’han aprovat el major nombre d’ajuts a la primera instal·lació de 
joves i s’ha atorgat a aquests projectes més de 22 milions d’euros en forma de 
subvenció directa. Aquesta important despesa podia comprometre un volum 
considerable de sol·licituds d’ajut a la millora de la competitivitat de les 
explotacions.  

Amb aquesta ampliació, el Govern fa un esforç molt significatiu pel 
rejoveniment i la competitivitat d’aquestes explotacions que en molts casos 
condicionen la instal·lació a la millora de la competitivitat proposada, alhora 
que garanteix l’ajut a la producció ecològica. 

L’increment de pressupost del DAAM de 12.449.800 euros es distribueix en 
les anualitats 2016, 2017 i 2018 en 5.818.800, 3.741.00 i 2.889.900 euros, 
respectivament. 
 
35,6 milions d’euros per a la convocatòria 2016 
 
Els ajuts associats al CGE s’emmarquen en la nova programació europea 
d’acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 
(PDR), aprovat per la Comissió Europea el 27 de juliol de 2015 (Decisió 
C(2015) 5325 final). 
 
Els ajuts són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural (FEADER)  i també pel Ministeri d’Agricultura (MAGRAMA). Per tant, 
l’aprovació per part del Govern de 35,66 milions d’euros al pressupost del 
DAAM suposarà un import total de despesa pública al voltant de 74,42 milions 
d’euros per al sector agrari.  
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En l’actual context polític és especialment important garantir la convocatòria i 
resolució de mesures que comporten la creació de llocs de treball, la 
dinamització econòmica en el sector agrari i la seva millora de la 
competitivitat, i alhora impulsar activitats agràries amb un elevat grau de 
sostenibilitat, en benefici del conjunt de la població.  
 
El termini de presentació de les sol·licituds de ajuts associats al CGE s’iniciarà 
l’1 de febrer de 2016 i finalitzarà el mes de maig, d’acord amb l’Ordre de 
regulació de la Declaració Única Agrària (DUN) per a l’any 2016.  
 
Per a la tramitació dels ajuts convocats a través del CGE del  2016 es 
preveuen les mateixes línies que la convocatòria de 2015. 

El pressupost del DAAM, de 35.663.415 EUR, es distribueix en les anualitats 
2016, 2017, 2018 i 2019 amb 2.181.200, 14.786.215, 15.846.000 i 2.850.000 
EUR, respectivament. 
 
El Contracte Global d’Explotació té un impacte rellevant pel sector, atès que 
l’import de despesa pública total programada en el Programa de 
Desenvolupament Rural.cat2020 és de 486,3 milions d’euros, xifra que 
representa el 59% del total del PDR de Catalunya.  
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El Govern aprova el Programa anual d'actuació 
estadística per al 2016, amb novetats com l’Enquesta 
de violència masclista i la de condicions de treball 

 

 També s’amplia la mostra de l’Estadística de distribució de la renda 
per obtenir millors estimacions dels indicadors de risc de pobresa 

 El Pla inclou tres activitats estadístiques d’interès de la Generalitat: 
la dels centres de culte a Catalunya, la del transport per cable i la 
promoció de la recerca en l’àmbit de l’estadística 

 
El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2016, que 
inclou totes les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que es 
realitzaran durant el proper exercici, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 
2011-2014 prorrogat automàticament mentre no entri en vigor un nou Pla. El 
nombre d’actuacions programades per a l’any que ve és de 324, xifra similar a 
l’any anterior. 
 
En l’àmbit de la producció estadística destaquen noves actuacions com 
l’Enquesta de violència masclista (Departament d’Interior, Departament de 
Benestar Social i Família, Ajuntament de Barcelona i Idescat), l’Enquesta de 
condicions de treball (Departament d’Empresa i Ocupació i Idescat), o 
l’Estadística econòmica dels serveis d’ajuda a domicili (Departament de 
Benestar Social i Família i Idescat). Entre les operacions que continuen 
destaca, per la seva rellevància, la realització d’una mostra complementària 
de l’Estadística de la distribució personal de la renda i de risc de pobresa per 
obtenir millors estimacions dels indicadors de risc de pobresa. 
 
El Govern també ha aprovat la inclusió en el Pla estadístic de tres activitats 
estadístiques d’interès de la Generalitat: l’Estadística dels centres de culte a 
Catalunya (Departament de Governació i Relacions Institucionals), 
l’Estadística del transport per cable (Departament de Territori i Sostenibilitat) i 
la Promoció de la recerca en l’àmbit de l’estadística (Idescat). 
 
En l’àmbit de difusió estadística, es continua amb la millora i ampliació de la 
visualització de les dades al web de l’Idescat (gràfics i mapes), així com la 
revisió de la seva estructura temàtica. 
 

Pel que fa a la metodologia, l’Idescat culminarà l’estandardització dels seus 

processos estadístics, a través del Projecte Qualitas, que pren com a 

referència el model utilitzat per diferents organismes internacionals en el 

tractament de les dades estadístiques. D’altra banda, també s’avançarà en la 

integració dels resultats de totes les estadístiques de l’Idescat en la plataforma 

tecnològica Cerdà, un sistema integrat que permet relacionar la informació.   
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El Govern presenta un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la reforma del Tribunal Constitucional  

 

 L’Executiu considera que la modificació de la llei del TC pot alterar 
l’equilibri i el joc de contrapesos amb la resta de poders de l’Estat 
establerts per la Constitució de 1978 

 El Govern presentarà el recurs després que el Consell de 
Garanties Estatutàries hagi dictaminat que diversos preceptes de 
la llei no s’ajusten a la Constitució 

El Govern ha acordat presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
reforma del Tribunal Constitucional, aprovada per les Corts el 16 d’octubre 
passat. Per a l’Executiu, la modificació que es va introduir a la Llei orgànica 
d’aquest organisme comporta un canvi qualitatiu important en les funcions 
encomanades a la institució i pot alterar l’equilibri i el joc de contrapesos amb 
la resta de poders de l’Estat establerts per la Constitució de 1978. 

La reforma de la llei habilita el Tribunal Constitucional per imposar multes 
coercitives a les autoritats i empleats públics o particulars que incompleixin les 
seves resolucions, sense fixar cap criteri de gradació, així com per suspendre 
en les seves funcions aquestes autoritats o empleats públics. 

A més, faculta el TC per encomanar al Govern de l’Estat l’execució 
substitutòria de les seves resolucions incomplertes i, en el cas de resolucions 
que acordin la suspensió de disposicions, actes o actuacions impugnades i 
concorrin circumstàncies d’especial transcendència constitucional, el TC podrà 
adoptar les mesures necessàries per assegurar-ne el compliment. 

A parer del Govern, les noves disposicions de la llei vulneren les garanties 
constitucionals del dret sancionador en relació amb el principi de legalitat i 
excedeixen la definició de l’àmbit de jurisdicció del Tribunal que ha fet la 
Constitució. També superen l’abast dels efectes suspensius de disposicions 
autonòmiques previstos a l’art. 161.2 de la Constitució. 

 

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 

El Govern presenta el recurs després que el Consell de Garanties Estatutàries 
hagi dictaminat que diversos preceptes de la Llei orgànica 15/2015, de 16 
d’octubre, de reforma de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional (LOTC), per a l’execució de les resolucions del Tribunal 
Constitucional com a garantia de l’Estat de Dret, no s’ajusten al marc legal 
vigent. 

En el seu dictamen, el Consell considera que, en haver-se tramitat al Congrés 
dels Diputats pel procediment directe i en lectura única i d’urgència, s’ha 
vulnerat l’art. 150.1 del Reglament del Congrés i el dret a l’exercici del càrrec 
dels Diputats de l’art. 23 de la Constitució.  
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També segons el CGE,  l’apartat  tres  de  l’article  únic  de  la  Llei  orgànica  
15/2015,  en  la nova  redacció  donada  a  la  lletra b  de  l’apartat  4  de  
l’article  92  de la LOTC,  és contrari als articles 25 i 161.1 CE. 

Finalment, l’òrgan estatutari conclou en el seu dictamen que l’apartat tres de 
l’article únic de la Llei orgànica 15/2015, en la nova redacció donada al segon 
incís, «En aquest cas, el Tribunal pot requerir la col·laboració del Govern de la 
nació a fi que, en els termes que fixi el Tribunal, adopti les mesures 
necessàries per assegurar el compliment de les resolucions», de la lletra c de 
l’apartat 4 de l’article 92 de la LOTC, és contrari a l’article 153 de la 
Constitució Espanyola. 
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El Govern recorre al Constitucional la Llei de 
Seguretat Nacional de l’Estat per vulneració de 
competències 

 
 La normativa estatal deixa fora del disseny de l’Estratègia de 

Seguretat Nacional els governs que, com la Generalitat de 
Catalunya, tenen  competències concurrents en matèria de 
seguretat pública 

 
El Govern ha aprovat avui interposar un recurs d'inconstitucionalitat en relació 
amb els articles 4.3, 15.c i 24 de la Llei 36/2015, de 28 de setembre, de 
Seguretat Nacional.  Els motius d’impugnació són els següents:  
 

 Art. 4.3, en relació amb els articles 15.b) i 20.3 de la Llei de Seguretat 
Nacional. Pel que fa al disseny de l’Estratègia de Seguretat Nacional, 
com a marc polític estratègic de referència de la Política de Seguretat 
Nacional que concreta els riscs i amenaces, anàlisi de l’entorn i les 
línies d’acció, s’elabora a iniciativa del President del Govern, s’aprova 
pel Govern i es presenta a les Corts Generals,  sense cap intervenció 
de les Administracions Públiques que, com la Generalitat de Catalunya, 
tenen competències concurrents en matèria de seguretat pública, 
protecció civil, etc... En aquest sentit, es podrien considerar vulnerats 
preceptes com l’art. 149.1.29 CE i els correlatius de l’Estatut 
d’Autonomia, pel que fa a les funcions pròpies de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de seguretat pública. 

 

 Art. 15.c), en relació amb l’art. 24 de la Llei de Seguretat Nacional: les 
funcions del President del Govern en relació a la Declaració de Situació 
d’Interès per a la Seguretat Nacional. Malgrat les importants 
conseqüències que la declaració de situació d’interès general pel que fa 
a la Seguretat Nacional, comporta per a les CCAA, especialment les 
que disposen de cossos policials propis, tampoc es preveu cap mena 
de consulta ni participació de les Comunitats Autònomes  pel que fa a 
la decisió que, en aquest sentit, adopti el President del Govern. 

 

 Art. 24:  El President del Govern declara la situació d’interès per a la 
Seguretat Nacional, sense cap intervenció de les Administracions 
Públiques amb competències concurrents en matèria de seguretat 
pública. 
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El Govern renova el Programa d’orientació per a la 
millora de l’ocupabilitat de les persones en atur 
 

 El Programa ajuda a incrementar les possibilitats de trobar feina a 
les persones aturades 

 
El Govern ha aprovat renovar el programa d’orientació per a la millora de 
l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. Aquest programa, que es 
desenvolupa a les oficines de treball, disposa de 110 orientadors laborals que 
tenen com a principal objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones en atur 
mitjançant els serveis d’informació i orientació laborals. 
  
Amb la renovació del programa es manté el reforçament dels serveis 
d’orientació de la xarxa d’oficines de treball. 
  
El Programa d’orientació per a la millora de l’ocupabilitat, creat l’abril de 2013, 
beneficia a les persones en situació d’atur perquè reben serveis 
d’assessorament grupal i individual, orientació professional, cerca de feina i 
intermediació laboral per part dels tècnics orientadors a les oficines de treball. 
  
A més, s’hi identifiquen adequadament les competències i potencialitats de les 
persones en atur i dissenyen itineraris formatius professionals per millorar-ne 
l’ocupabilitat. 
  
L’objectiu final és que les persones en atur, amb l’ajut del personal orientador 
de les oficines de treball, incrementin les possibilitats de trobar una feina. 
En aquest sentit, el model d’oficines de treball es basa en l’oferiment d’un 
servei tècnic de qualitat a les persones en atur per tal de millorar la inserció en 
el mercat laboral i l’ocupabilitat de les persones, a més d’atendre, prioritzar i 
diagnosticar-les de manera que se’ls hi assignin programes de polítiques 
actives d’ocupació d’acord amb les necessitats detectades.  
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El Govern crea el títol de tècnic en manteniment de 
vaixells esportius i d’esbarjo 

 
 Es tracta d’un cicle formatiu de grau mitjà que té com a objectiu 

cobrir les necessitats de qualificació professionals existents a 
Catalunya en aquest àmbit 

 Amb aquest, ja són cinc els títols propis creats per la Generalitat: 
Tècnic en prevenció, extinció d’incendis i salvaments; Tècnic en 
xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d’aigua; Tècnic 
d’animació en circ, i Tècnic superior en tècniques d'actuació 
teatral 
 

El Govern ha aprovat avui el decret per a la creació del nou títol propi de 
tècnic  en manteniment de vaixells esportius i d’esbarjo, amb l’objectiu de 
cobrir les necessitats de qualificació professional existents a Catalunya en 
aquest àmbit, atès que el Govern de l'Estat no disposa de cap titulació en 
aquesta matèria. Es tracta d’un cicle de formació professional de grau mitjà de 
la família professional de transport i manteniment de vehicles que es 
començarà a impartir a partir del curs vinent als centres catalans.   

 

Al llarg del litoral català hi ha un total de 43 ports esportius i àrees portuàries 
destinades al servei esportiu, amb una capacitat de 32.501 amarradors per als 
diferents vaixells esportius. La creació del nou títol de la Generalitat, per tant, 
suposa donar resposta a una necessitat creixent en l’àmbit del manteniment 
de vaixells esportius i d’esbarjo. 

 

Amb aquest, ja són cinc els títols propis creats per la Generalitat: Tècnic en 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments; Tècnic en xarxes, instal·lacions i 
estacions de tractament d’aigua; Tècnic d’animació en circ; i Tècnic superior 
en tècniques d'actuació teatral. 

  

Els alumnes que cursin el nou cicle de Manteniment de vaixells esportius i 
d’esbarjo rebran formació per poder realitzar el muntatge, el manteniment i la 
reparació dels vaixells esportius i d’esbarjo, de les seves instal·lacions i 
equips. El títol també té com a propòsit capacitar-los per a poder dur a terme 
el servei tècnic de postvenda de vaixells d’esbarjo, amb la qualitat i seguretat 
requerides, d’acord amb la normativa vigent.   

 

Així doncs, algunes de les competències professionals que els atorgarà 
aquesta formació seran la de mantenir el motor i els sistemes de propulsió i 
govern de l’embarcació, instal·lar i mantenir els sistemes de fluids, fred i 
climatització del vaixell, reparar i adaptar els elements de plàstic reforçat amb 
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fibra de l’embarcació, o bé resoldre problemes i prendre decisions individuals 
seguint les normes i procediments establerts, definits dins l’àmbit de la seva 
competència, entre d’altres.    

 

Els futurs titulats podran exercir la seva activitat en petites, mitjanes i grans 
empreses dedicades a la construcció i al manteniment d’embarcacions 
esportives i d’esbarjo. També en empreses relacionades amb el manteniment i 
reparació del motor, la planta propulsora, les instal·lacions de fred i calor, 
l’aparellatge, els equips i circuits elèctrics, electrònics i de navegació 
d’embarcacions esportives i d’esbarjo, i els treballs de fusta i plàstic reforçat 
amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo.  
 

El cicle formatiu té una durada de 2.000 hores, que es realitzen en dos cursos 
acadèmics, i que es reparteixen en els següents mòduls: Electricitat bàsica, 
Màquines i automatismes elèctrics, Processos de mecanització, Veles, 
eixàrcia i arboradura, Motors tèrmics, propulsió, govern i sistemes auxiliars, 
Sistemes auxiliars, seguretat i confort, Instal·lacions elèctriques del vaixell, 
Fusteria nàutica, Materials compostos, Tractament de superfícies, Sistemes 
de comunicacions i d’ajut a la navegació, Empresa i iniciativa emprenedora, i 
Formació i orientació laboral. Els alumnes també cursaran anglès tècnic, faran 
un treball de síntesi així com la formació pràctica en centres de treball.    
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El Govern destina dos milions d’euros al control de les 
plagues de mosquit i mosca negra a les Terres de 
l’Ebre 

 Autoritza el Departament de Territori i Sostenibilitat a atorgar una 
subvenció directa al Consorci de Polítiques Ambientals de Terres 
de l’Ebre (COPATE) 

 La prevenció i el control es duran a terme a les comarques de 
afectades per aquestes plagues  

 

El Govern ha acordat avui autoritzar el Departament de Territori i Sostenibilitat 
a atorgar una subvenció directa al Consorci de Polítiques Ambientals de 
Terres de l’Ebre (COPATE), per al finançament de les actuacions previstes al 
Pla d’actuació per a la prevenció i control de les plagues de mosquits i mosca 
negra a les comarques afectades 2015-2017. Aquesta subvenció és de 
2.021.000 euros, distribuïts entre les anualitats 2015 a 2017 per uns 673.680 
euros cada any.  

El Govern ja va aprovar el mes de maig passat el Pla d’actuació i el seu 
finançament pluriennal amb càrrec als departaments de Territori i 
Sostenibilitat; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Empresa i 
Ocupació; i Salut. També va determinar que el primer seria l’encarregat de 
vehicular les aportacions dels altres departaments. 

Des de l’any 2000, en el cas dels mosquits, i des de l’any 2007, en el cas de la 
mosca negra, la Generalitat de Catalunya ha portat a terme actuacions de 
planificació, supervisió, control i realització de tractaments contra aquestes 
plagues. Les actuacions han permès controlar-ne la població a les àrees 
territorials afectades, mantenint-les sota uns llindars de tolerància acceptables 
i, com a conseqüència, reduir de forma significativa les molèsties per a la 
població. 

Atesa l’evolució en els darrers anys, tant dels mosquits com de la mosca 
negra, i els diversos factors hidrològics, geomorfològics i climàtics que 
influeixen en el seu desenvolupament, es preveu que en els propers anys 
sigui necessari seguir realitzant mesures de control d’aquestes plagues, per 
evitar una nova proliferació d’aquestes espècies, amb el consegüent impacte 
social, econòmic i sobre la salut pública. 

  



 

 

Acords de Govern. 22.12.2015  

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

 

13 

El Govern destina 420.000 euros a donar suport a 
l’esport escolar de Catalunya 
 

 L’objectiu és que l’esport escolar pugui arribar al màxim nombre 
d’infants i adolescents de totes les comarques i poblacions de 
Catalunya, especialment aquells amb unes condicions 
socioeconòmiques més vulnerables 

 

El Govern ha aprovat atorgar una subvenció de 420.000 euros a la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya (UCEC) amb l’objectiu de donar suport a 
l’activitat de l’esport escolar del país i als aspectes comuns dels consells 
esportius agrupats en aquesta entitat. 

Amb aquest ajut, que es vehicularà mitjançant el Consell Català de l’Esport 
(CCE) i que també finançarà les activitats formatives i de promoció dutes a 
terme per la UCEC durant l’any 2015, es vol potenciar el desenvolupament del 
Pla Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya, amb els programes dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) i del Pla Català d’Esport a l’Escola 
(PCEE), impulsats per Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la 
UCEC.  

La subvenció ha de permetre també optimitzar recursos per tal que l’esport 
escolar pugui arribar al màxim nombre d’infants i adolescents de totes les 
comarques i poblacions de Catalunya, especialment aquells amb unes 
condicions socioeconòmiques més vulnerables. 

L’aportació del Govern s’articularà a través d’un conveni entre les dues parts, 
en el marc del qual el CCE i la UCEC promouran conjuntament un model 
d’esport en edat escolar basat en els valors educatius de l’esport, en el foment 
dels hàbits saludables i en la introducció progressiva d’una oferta poliesportiva 
destinada a les etapes d’iniciació esportiva. 

Entre les línies d’actuació en què es materialitza aquest model d’esport 
escolar, trobem, entre d’altres, preparar un projecte pilot per a la 
implementació d’un programa de valors dins dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya, sota els criteris consensuats amb el CCE i la seva acreditació 
formal. Això implica formular un nou sistema de puntuació i classificació dels 
JEEC, que integri indicadors referits a valors i comportaments dels participants 
i altres agents implicats, i iniciar l’experiència pilot en un mínim del 50% dels 
consells esportius de Catalunya, a totes les demarcacions territorials, i en un 
mínim d’una categoria i d’una tipologia d’esport. 

Altres eixos d’actuació per incrementar la pràctica de l’esport escolar al país 
són estructurar als diversos consells esportius una oferta poliesportiva dins 
dels JEEC, a nivell comarcal, en les etapes d’iniciació esportiva; organitzar les 
finals territorials i nacionals d’aquests Jocs, amb la participació dels Consells 
Esportius; donar suport a l’Escola Catalana de l’Esport i les Representacions 
Territorials de la Secretaria General de l’Esport en el desplegament de la 
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formació  dels dinamitzadors poliesportius, i col·laborar en la 
institucionalització de la figura del tutor de joc, per donar un perfil educatiu i 
didàctic a la figura de l’àrbitre i/o jutge dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya, i finalment, ajudar a visualitzar la importància i a promoure la 
pràctica de l’activitat fisicoesportiva regular per a l’adquisició d’hàbits 
saludables dels infants, adolescents i joves mitjançant la implementació d’un 
programa pilot de foment dels hàbits saludables dins dels programes dels 
Jocs Esportius Escolars de Catalunya i del Pla Català d’Esport a l’Escola. 

En els propers dies, la Secretaria General de l’Esport també publicarà la 
convocatòria pública de subvencions per a les activitats esportives que portin 
a terme els 45 consells esportius durant el curs 2015-16, a través de la qual 
s’implementen a tot el país els programes institucionals de l’esport escolar. 
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Altres acords del Govern 
 
Aprovació del conveni programa per al finançament de la UVic-UCC 
durant el període 2015-2018 
 
El Govern ha aprovat avui el conveni programa per al finançament de la 
Universitat de Vic–Universitat Centra de Catalunya (UVic-UCC) durant el 
període 2015-2018 per continuar avançant en la consolidació d’un projecte 
estratègic pel territori. 
 
La UVic-UCC és un element clau en l’optimització de l’oferta formativa de 
les comarques de la Catalunya Central i en la dinamització del teixit 
econòmic, social i empresarial de l’entorn. En aquest sentit, el conveni 
programa estableix com a objectius principals per al període 2015-2018 la 
millora de l’eficiència, de la qualitat i de la internacionalització i atracció 
d’estudiants de la UVic-UCC, així com en donar resposta a les necessitats 
socioeconòmiques del territori a través de l’oferta docent, de l’activitat de 
recerca i de la transferència de coneixement.  
 
L’autorització de la subscripció del conveni programa s’ha realitzat entre la 
Secretaria d’Universitats i Recerca i la Fundació Universitària Balmes 
(FUB), que és l’entitat titular de la Universitat de Vic, i es circumscriu al 
campus de Vic de la UVic-UCC. El conveni programa 2015-2018 inclou els 
imports totals previstos de subvenció ordinària, basal i variable (7,4 MEUR 
anuals) i per a inversions (0,4 MEUR anuals), i condiciona la seva 
transferència anual a l’assoliment dels eixos estratègics i els objectius de 
millora establerts de comú acord, mesurats per un sistema d’indicadors 
preestablert. 
 
Des de la seva creació, la UVic-UCC ha estat finançada per la Generalitat 
a través de tres convenis programa, el darrer dels quals finalitzava la seva 
vigència al 2012. Els anys 2013 i 2014 es va transferir l’import recollit en 
els pressupostos de la Generalitat. El conveni per als propers quatre anys 
(2015-2018) valorarà el conjunt de l’activitat de la universitat, establirà els 
compromisos pressupostaris de la Generalitat i condicionarà la seva 
transferència anual a l’assoliment dels eixos estratègics i objectius 
establerts de comú acord. 
 
El Patronat de la FUB està integrat majoritàriament per representants 
d’administracions públiques: de la Generalitat de Catalunya; dels 
ajuntament de Vic, Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de 
Lluçanès, Sant Hilari de Sacalm, Granollers, Torelló i Figueres; i del 
Consell Comarcal d’Osona. També hi ha representació empresarial i 
social.  
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Aprovació del contracte programa per al finançament d’un nou centre 
acadèmic de la UPC al futur campus Diagonal-Besòs  
 
El Govern ha aprovat avui un contracte programa amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) per al finançament d’un nou centre 
acadèmic: l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) que començarà 
la seva singladura el pròxim curs 2016-2017 al nou campus Diagonal-
Besòs. La futura EEBE integrarà les activitats de l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) i d’una part de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).  
L’EEBE incorporarà l’herència de l’Escola Industrial de Barcelona, l’actual 
EUETIB, amb l’oferta de graus i màsters que actualment s’imparteixen al 
carrer Urgell i que aglutinen les disciplines de l’enginyeria mecànica, 
industrial i automàtica, elèctrica, de l’energia, i biomèdica. La integració 
total de l’EUETIB a la UPC coincidirà amb el trasllat de les activitats de 
l’escola al nou campus Diagonal-Besòs.  
 
En el cas de l’ETSEIB, la futura EEBE assumirà els estudis dels àmbits de 
l’enginyeria química i de l’enginyeria de materials. Així, es concentrarà en 
un únic espai l’activitat acadèmica cap al sector productiu de les 
tecnologies associades a aquestes disciplines.  
 
En aquest sentit, l’objectiu de l’EEBE és crear un projecte acadèmic de 
qualitat en l’àmbit de l’enginyeria per a la indústria del segle XXI, capaç 
d’actuar de motor econòmic en col·laboració amb el teixit socioeconòmic 
del país. 
 
La durada prevista del contracte programa és de vuit anys, és a dir, per al 
període 2015-2022, en què es considera que s’haurà realitzat el ple 
desplegament i consolidació dels estudis de grau i de màster que 
s’implantaran a l’EEBE. Durant aquest període, es preveu una 
transferència de 9,3 MEUR anuals que es condiciona a l’assoliment dels 
objectius establerts de comú acord amb la UPC. Una comissió paritària de 
la UPC i del Govern vetllarà per assegurar les millors condicions pel 
funcionament del projecte. 
 
El contracte programa recull els diferents indicadors que es valoraran 
durant el període de vigència, com ara el desplegament de laboratoris 
punters de suport a la docència, la internacionalització dels estudis, la 
implantació de la nova oferta acadèmica, els mecanismes de contractació 
de professorat a través del Pla Serra Húnter, i la potenciació de la 
innovació i transferència de coneixement.  
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Declaració com a bé cultural d’interès nacional de la zona arqueològica 
de la Roca dels Bous, a Camarasa 

 
El Govern ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de 
zona arqueològica, la Roca dels Bous, a Camarasa (Noguera).  
 
Amb aquesta declaració es determina el criteri bàsic que se seguirà en les 
intervencions a la zona arqueològica declarada i la necessitat que el 
Departament de Cultura aprovi prèviament qualsevol canvi d’ús de les finques 
afectades; la plantada d’arbres; les remocions del terreny per a la instal·lació 
d’antenes, de conduccions elèctriques, d’obres de clavegueram o desguàs, o 
de qualsevol altre tipus d’instal·lacions; l’arranjament de camins o vials 
existents, així com l’obertura de nous; els anivellaments de terrenys i les 
reparcel·lacions. 
 
A més, també es prohibeix amb caràcter general la pràctica de l’escalada, 
excepte en el cas de supòsits excepcionals i prèvia autorització del 
Departament de Cultura. 
 
La Roca dels Bous és un abric obert en un faralló format per l’erosió en el 
marge convex d’un meandre encaixat del riu Segre. Se situa en l’entorn del 
cingle de la Cascalda, a 280 metres sobre el nivell del mar, sobre el marge 
dret del riu Segre, a uns 25 metres per sobre del llit de les aigües del pantà de 
Montgai. Dista uns 1.000 metres del nucli urbà de Sant Llorenç de Montgai. 
 
L’abric acull un assentament paleolític clau per a l’estudi dels grups humans 
atribuïts a Homo neanderthalensis del nord-est de la península Ibèrica. 
 
La protecció d’aquesta important cavitat està justificada per raons d’interès 
científic, patrimonial i social atès el seu potencial arqueològic i geològic, que 
s’ha de preservar per a les generacions futures.  
 
Les característiques i el bon estat de conservació del jaciment, l’enclavament 
paisatgístic explícit, molt freqüentat en l’actualitat, i la consolidació d’un 
projecte didàctic sobre la prehistòria, gestionat pel Parc Arqueològic Didàctic 
Experimental de Sant Llorenç de Montgai (Camarasa), completen un guió 
natural i cultural que insereix els referents més antics dels nostres 
avantpassats en el seu medi i facilita la conscienciació dels valors patrimonials 
de l’arqueologia, connectant la investigació universitària amb l'àmbit escolar i 
el públic en general. 
 
Pròrroga del contracte programa amb l’Entitat Autònoma del Diari Oficial 
i de Publicacions 
 
El Govern ha acordat la pròrroga del contracte programa entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
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Publicacions (EADOP) i el conveni marc per a la prestació de serveis editorials 
i comercialització de publicacions que efectuï aquesta Entitat per compte de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la vigència del qual finalitza 
aquest 2015.  
L’ajornament, per a un any més, és conseqüència de la impossibilitat de 
presentar els pressupostos de la Generalitat per al 2016 al Parlament de 
Catalunya. 
 
Transformació en museu del Centre d’Interpretació 115 dies, a Corbera 
d’Ebre 
 
El Govern ha donat llum verda a la transformació del Centre d’Interpretació 
115 dies, situat a Corbera d’Ebre (Terra Alta), en un museu. Concretament, ha 
autoritzat el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (Comebe) a 
destinar 252.598,88 euros del romanent de tresoreria amb què va tancar 
l’exercici 2014 a aquesta finalitat.  
 
El Centre d’Interpretació 115 dies és una exposició permanent que transporta 
els visitants als espais de la Batalla de l’Ebre i els 115 dies de combats, 
compresos entre el 25 de juliol i el 16 de novembre del 1938, durant els quals 
es va desenvolupar aquest enfrontament decisiu de la Guerra Civil.  
 
Segons els nous estatuts de l’entitat, aprovats el passat mes de març, el 
Comebe està subjecte al règim de comptabilitat pública i es regeix per la 
normativa comptable i pressupostària de la Generalitat de Catalunya. Per 
aquest motiu, és necessària l’autorització del Govern perquè l’import d’aquest 
romanent es destini a la consolidació del projecte museístic del Consorci. 
 
El Comebe és un ens públic nascut l’abril de 2001 per iniciativa de diferents 
ens locals del territori que fou escenari de la batalla. Amb el temps, el projecte 
inicial ha anat incorporant nous membres, incloent-hi el Govern de la 
Generalitat, que han permès estendre la xarxa d’espais fins a 12 municipis de 
les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.  
 
L’objectiu del Comebe és la recuperació de la memòria històrica de la batalla 
de l’Ebre i la dinamització de tots aquells projectes i accions que ajudin a la 
seva difusió i coneixement. 
 
Acord amb el land de Baden-Württenberg per fer un intercanvi d’artistes 
durant l’any vinent 
 
El Govern ha aprovat autoritzar la subscripció d’un acord de col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de Cultura, i el Goethe Institut, per a la realització d’un intercanvi  
d’artistes entre Catalunya i Baden-Württemberg durant l’any 2016.  
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L’intercanvi consistirà en l’estada en residència de dos artistes alemanys a 
Barcelona durant els mesos de setembre i octubre i en l’estada en residència 
de dos artistes catalans a Stuttgart durant els mesos de juny i juliol i en la 
presentació de l’obra de tots quatre artistes en una exposició al final. Els 
artistes alemanys faran la seva residència al centre de creació i producció 
HANGAR a Barcelona. Els artistes catalans faran la seva residència als dos 
centres de creació alemanys, la Fundació de les Arts (Kunststiftung) i 
l’Associació de les Arts (Kunstverein) Baden – Württemberg a Stuttgart. La 
selecció dels artistes becats es realitzarà segons els mecanismes establerts 
per les institucions receptores i  d'acord amb les institucions impulsores. 
 
El Ministeri de les ciències, la investigació i les Arts de Baden Württemberg es 
farà càrrec de les despeses de viatge, manutenció i producció dels artistes 
alemanys que es desplacin a Barcelona per fer la residència a Hangar. El cost 
s’estima en 5.400 euros (IVA inclòs). 
 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya es farà càrrec de 
les despeses de viatge, manutenció i producció dels artistes catalans que es 
desplacin a Stuttgart per fer la residència a la Fundació de les Arts Baden–
Württemberg. Els cost s’estima en 5.400 euros IVA inclòs. Aquesta dotació 
inclou: viatges (600,00 euros), manutenció (3.200,00 euros) i producció 
(1.600,00 euros). 
 
El Goethe-Institut és una institució oficial del Govern alemany que té com a 
objectiu prioritari la promoció de la llengua alemanya a l'estranger i el foment 
de la cooperació cultural internacional. 
 
Pròrroga del Protocol per al suport al Centre d’Activitat Regional per a la 
Producció Neta (SCP/RAC) 
 
El Govern ha aprovat subscriure un acord per modificar el Protocol general 
entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al qual està adscrita 
l’Agència de Residus de Catalunya, per al suport al Centre d’Activitat Regional 
per a la Producció Neta (SCP/RAC) durant el quadrienni 2012-2015. Com la 
vigència del Protocol expira el proper 31 de desembre, s’ha acordat prorrogar-
lo un any, temps que permetrà finalitzar els tràmits de creació d’un consorci 
perquè l’SCP/RAC desenvolupi la seva activitat.  
 
L’SCP/RAC és un centre de cooperació internacional amb els països 
Mediterranis en matèria de desenvolupament i innovació del sector productiu i 
la societat civil a partir de models de consum i producció més sostenibles. El 
Centre, amb seu a Barcelona, desenvolupa la seva funció en el marc del Pla 
d’Acció per a la protecció i el desenvolupament de la conca del Mediterrani 
(PAM), organització pertanyent al Programa de les Nacions Unides pel Medi 
Ambient (PNUMA). 
   

http://www.cprac.org/ca
http://www.cprac.org/ca
http://www.cprac.org/ca/car-pl/presentacio/pam
http://www.cprac.org/ca/car-pl/presentacio/pam
http://www.cprac.org/ca/car-pl/presentacio/pam
http://www.pnuma.org/
http://www.pnuma.org/
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L’SCP/RAC va establir-se a l’any 1996 sota el nom de Centre d'Activitats 
Regional per la Producció Neta, a través d’un acord de col·laboració entre el 
Govern de l’Estat i el de la Generalitat de Catalunya. L’establiment del Centre 
es basa en una decisió acordada per les Parts Contractants del Conveni per a 
la protecció del medi marí i la regió costanera del Mediterrani (conegut com a 
Conveni de Barcelona), que constitueix el marc legal dins el qual opera el 
PAM. 
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Nomenaments 
 

Vinyet Panyella, comissària de l’Any Ramon Casas 

Actualment és directora-gerent dels Museus de Sitges. 

És Llicenciada en Filologia Catalana (UB) i Diplomada en Biblioteconomia i 
Documentació (UB). A més a més, ha cursat estudis de doctorat universitats 
com la UB, la UPF i la Universitat Rovira i Virgili.  

Gestora cultural, investigadora, comissària d’exposicions i escriptora. Des 
dels seus inicis en l’àmbit professional ha combinat tasques professionals 
d’alta responsabilitat en institucions culturals amb estudis i recerques de 
caràcter acadèmic.  

Compta amb una dilatada experiència en responsabilitats de direcció, 
organització i gestió cultural; en tecnologies de la informació i de la 
comunicació aplicades a institucions culturals i en  relacions i participació en 
institucions, entitats i organitzacions internacionals així com en la direcció 
i comissariat d'exposicions. Entre d’altres, ha estat directora de la biblioteca 
de Catalunya i Cap de documentació, biblioteca i arxiu del Parlament de 
Catalunya. 

Ha obtingut premis i guardons per diverses obres de recerca i assaig.  

Ha publicat una quarantena de llibres (art, literatura, història cultural, 
biografia, creació literària) i una important quantitat d’articles i treballs 
d’especialització (catàlegs d’exposicions, obres col·lectives) i de divulgació. 

 


