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El Consell Executiu aprova el Pla de Govern de l’XI 
legislatura amb la protecció de l’estat del benestar, les 
polítiques d’ocupació i la regeneració democràtica 
com a prioritats de la seva actuació 
 

 El Pla de Govern  incorpora el Pla de xoc social, que compta amb 

el suport de la majoria absoluta del Parlament de Catalunya  

 

 El document estableix 20 àmbits d’actuació, 79 objectius 

desenvolupats en 750 mesures executives, legislatives i 

normatives 

 

 El Pla incorpora 288 indicadors de seguiment que permetran 

avaluar al llarg de la legislatura i de manera transparent el nivell 

d’acompliment dels objectius fixats 

 

 Algunes de les mesures, com el blindatge de les partides socials 

en els propers pressupostos; la posada en marxa de la Línia 9 a 

l’aeroport o la creació del Departament d’Exteriors, ja han estat 

implementades pel Govern durant els primers mesos de 

legislatura 

 

El Consell Executiu ha aprovat avui el Pla de Govern per a l‟XI legislatura, el 
document que marca el full de ruta de l‟Executiu per assolir un país més just 
fonamentat en un nou estat del benestar, amb més i millor ocupació i unes 
bones pràctiques que garanteixin la regeneració democràtica. Aquest són els 
tres eixos programàtics en què s‟estructura el Pla, 20 àmbits d‟actuació i 750 
mesures executives, legislatives i normatives, acompanyades d‟indicadors que 
permetran avaluar al llarg de la legislatura i de manera transparent el nivell 
d‟assoliment dels objectius fixats.  
 
El Pla de Govern és el pla estratègic de legislatura, que recull els objectius i 
les línies d‟actuació més destacades que impulsarà el Govern, més enllà de la 
seva activitat ordinària. És un instrument de planificació transversal de tots els 
departaments que l‟Executiu es compromet a tirar endavant aquesta 
legislatura. El Pla de Govern per  l‟XI legislatura s‟ha elaborat a partir del 
programa de Govern presentat durant el debat d‟investidura i incorpora el Pla 
de xoc social subscrit per la majoria absoluta del Parlament i desenvolupat en 
resolucions concretes durant el Ple d‟emergència social celebrat el mes de 
març passat. 
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A banda de ser un element de planificació, també permet retre compte de 
l‟actuació del Govern, avaluar el compliment dels compromisos adoptats i 
garantir la transparència en les relacions amb la ciutadania. En aquest sentit, 
el Pla incorpora una sèrie d‟indicadors que valoraran l‟acompliment i el 
desenvolupament de les mesures al llarg de la legislatura. Es tracta 
d‟indicadors d‟accés públic que, per tant, permeten mesurar amb total 
transparència el grau d‟acompliment de l‟acció de Govern. 
 
El document s‟estructura en 3 eixos desenvolupats en 79 objectius i 750 
mesures executives, legislatives i normatives: 
 

 Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom 

 Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 

 Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
 
 

Eix 1: Un país més just: un nou estat del benestar per a 
tothom 
 
Durant el debat d‟investidura, el president Carles Puigdemont va establir com 
a primera prioritat del Govern la construcció d‟un país més just, amb una 
mirada clara sobre la protecció dels més pobres i vulnerables. En aquest 
sentit, el Pla vol fomentar una societat cohesionada que doni suport a les 
famílies i estructurar millor els serveis d‟atenció i protecció a la infància i 
l‟adolescència. Per això el Govern es compromet a tirar endavant la  reforma 
de la renda mínima d‟inserció cap a una renda garantida de ciutadania.  En 
l‟àmbit de la protecció social, el Govern promourà la creació de l‟Agència 
Catalana de Protecció Social, eina d‟eficiència administrativa necessària dins 
l‟arquitectura institucional de la Generalitat de Catalunya. 
  
Pel que fa a les polítiques d‟habitatge, durant la present legislatura el Govern 
treballarà per eradicar els desnonaments de les famílies vulnerables, ampliarà 
el parc d‟habitatge social i continuarà garantint el servei dels subministraments 
bàsics a les persones vulnerables. 
 
En l‟àmbit de l‟educació, el Govern vol garantir una escola catalana inclusiva i 
d‟èxit educatiu amb l‟impuls d‟una educació competencial que doni resposta a 
les futures necessitats formatives, amb un model educatiu propi basat en el 
plurilingüisme i amb el català com a llengua vehicular, tot aprofundint en 
l‟autonomia de centres i en la promoció d‟un sistema eductiu inclusiu i 
d‟atenció a la diversitat. Per tot això durant aquest període seguirà 
desenvolupant la Llei d‟educació de Catalunya  i apostarà per consolidar un 
model català de la formació professional amb atenció especial a l‟FP Dual. 
  
En el terreny de la salut, el Govern continuarà treballant per garantir un 
sistema de salut universal, públic i equitatiu, sostenible, de qualitat i 
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d‟excel·lència i, per tant, basat en l‟R+D+I. En el marc del procés d‟elaboració 
de la nova Llei de Salut i Social de Catalunya, es crearan i s‟impulsaran espais 
de debat per assolir un consens polític i social entre tots els agents per 
consensuar les bases del nou sistema sanitari català.  
 
Sensible a la situació dels refugiats arreu del món i en especial a la crisi 
humanitària dels refugiats sirians a les fronteres europees, el Govern 
continuarà treballant en l‟estratègia d‟acollida a les persones refugiades i en 
aquest sentit es compromet a dissenyar i gestionar de manera integral les 
polítiques de migracions així com l‟acollida a les persones demandant de 
protecció internacional o refugi.  
 
Finalment i en relació amb les polítiques culturals, es fomentarà la millora de 
l‟accés a la cultura com un dels seus objectius principals, s‟implementarà el 
Carnet cultural de Catalunya enconcert amb totes les administracions 
implicades, s‟impulsarà la internacionalització de la cultura catalana i es 
vetllarà perquè el català sigui reconegut i acceptat com a llengua de ple dret 
en tots els organismes internacionals. Així mateix i en l‟àmbit de l‟esport, el Pla 
de Govern preveu, a banda de continuar treballant per garantir la presència de 
Catalunya al món en el camp esportiu, promoure l‟activitat física i l‟esport com 
a base de la política esportiva de Catalunya   a través del plans estratègics 
que abastin  el conjunt de la població. 
 
Actuacions ja realitzades 
Pel que fa les actuacions ja dutes a terme en aquest primer eix, cal subratllar 
el blindatge de les partides socials en els propers pressupostos, l‟increment de 
la  dotació destinada a beques menjador, la posada en marxa de l‟impost 
d‟habitatges buits, la llei d‟accés universal a l‟assistència sanitària, la 
presentació del Pla integral per a la millora de les llistes d‟espera sanitàries, 
els convenis amb entitats financeres i cessió d‟habitatges per a ús social, la 
realització d‟un Ple sobre la pobresa, l‟avançament de 33,4 M€ de fons propis 
per garantir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat i la 
mobilització a favor de les persones refugiades. 
 

Eix 2: Un país amb més i millor feina: una economia al servei 
de les persones 
 
El Govern considera que la Catalunya del futur ha de ser un país laboralment 
equiparable als països més avançats socialment de la UE. Per tant, la 
promoció de polítiques d‟ocupació i l‟establiment d‟un sistema laboral 
capdavanter es converteixen en els objectius principals d‟aquest segon eix, 
que es concretaran en actuacions com ara el desplegament de la Llei 
d‟ordenació del sistema d‟ocupació i del Servei Públic d‟Ocupació de 
Catalunya o el desplegament del Programa de Garantia Juvenil.  
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La política fiscal i financera és un element bàsic per garantir els serveis de 
l‟estat del benestar i per facilitar els instruments que afavoreixen l‟activitat 
econòmica. Per això el Govern desplegarà una sèrie de mesures i actuacions 
per augmentar els seus recursos i garantir l‟autonomia financera de la 
Generalitat, com la renegociació dels tipus d‟interès del FLA, la distribució del 
sostre del dèficit  o la reclamació dels incompliments de l‟Estat amb la 
Generalitat. A més a  més, i com a punt fonamental per bastir les bases d‟un 
futur estat, crearà la Hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de 
l‟administració tributària del segle XXI, i es perseguirà el frau fiscal mitjançant 
un increment de les actuacions de control i inspecció.  
 
L‟acció de Govern en l‟àmbit de l‟empresa i competitivitat se centra en l‟impuls 
de les activitats econòmiques que generen riquesa, cohesió social i ocupació 
de qualitat. L‟objectiu és enfortir el teixit empresarial, la indústria, el turisme, el 
comerç i el sector de la energia. Pel que fa a política industrial, es consolidarà 
l‟orientació sectorial mitjançant les mesures contingudes en el marc de 
l‟Estratègia Europa 2020 i la RIS3CAT i es transformarà AVANÇSA en un 
instrument de coinversió en projectes de creixement. En l‟àmbit del comerç, 
cal destacar el plantejament de la Llei de comerç, serveis i fires i, en turisme, 
els treballs de desplegament i avaluació del Pla Estratègic del Turisme de 
Catalunya, la consolidació del sistema de qualitat turística de Catalunya i 
l‟aprovació del Reglament únic de turisme de Catalunya. 
 
Els objectius d‟aquesta legislatura en matèria d‟universitats i recerca se situen 
a reforçar les polítiques de captació i retenció de talent a les universitats i 
centres de recerca. Igualment, s‟analitzarà amb profunditat el finançament de 
les universitats i  la política de preus públics amb l‟objectiu de dissenyar un Pla 
Integral de Beques per garantir l‟equitat en l‟accés a l‟ensenyament públic.  
 
En l‟àmbit de les infraestructures, la mobilitat i l‟urbanisme, el Govern 
impulsarà mesures que afavoreixin el transport públic a través de l‟ampliació 
de la xarxa (L10 Zona Franca o FCG Sabadell i  la implantació de la T-
Mobilitat. Es treballarà per garantir la connectivitat exterior del territori de 
manera competitiva i sostenible, en aquest sentit es vetllarà per l‟entrada en 
servei del corredor Mediterrani i s‟iniciarà el procés d‟assumpció de les 
competències plenes en matèria ferroviària per garantir la qualitat del servei.  
 
Finalment, en matèria de sostenibilitat i a fi de conservar, protegir i fomentar el 
patrimoni natural, es promourà el Pacte Nacional de l‟Aigua, el Pla de millora 
de la qualitat de l‟aire i s‟impulsaran la llei de qualitat ambiental i la llei de 
biodiversitat. 
 
Actuacions ja realitzades 
A hores d‟ara el Govern ja ha donat compliment a algunes de les mesures 
enumerades en aquest bloc, per exemple ha ampliat de 53 a 142 les oficines 
de la finestreta única tributària, ha tirat endavant el grup de treball per regular 
l‟economia col·laborativa, ha refermat la seva defensa de l‟Ebre davant el Plan 
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Hidrológico de la Cuenca del Ebro; ha creat el nou segell TECNIO que 
acredita proveïdors catalans de tecnologia; ha aprovat el projecte de llei de 
canvi climàtic; ha creat el programa d‟Orientació Professional Personalitzada, 
ha posat en marxa la Línia 9 a l‟aeroport i ha aprovat el Projecte de llei 
d‟arquitectura. 
 

Eix 3: Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració 
democràtica  
 
El Govern considera que la regeneració democràtica, l‟establiment de bones 
pràctiques en l‟àmbit de l‟Administració i la transparència són elements 
cabdals perquè el ciutadà recuperi la seva confiança en les institucions 
públiques.  Amb aquest convenciment el Govern aposta perquè l‟Administració 
pública de Catalunya esdevingui una estructura d‟estat capaç de donar 
resposta als reptes de la ciutadania en termes d‟eficàcia i eficiència i per això 
en el seu Pla de Govern inclou mesures com ara el Pla de racionalització del 
sector públic, la implementació d‟un sistema d‟avaluació de compliment 
d‟objectius i el disseny del model d‟administració digital de Catalunya o el nou 
model de l‟Escola Nacional d‟Administració Pública i impulsarà la llei de 
governs locals.  
 
Pel que fa a la transparència, el Govern es compromet a garantir l‟aplicació 
efectiva  de la llei de transparència amb l‟aprovació dels reglaments que la 
desenvolupen i promourà el desenvolupament de polítiques de dades obertes, 
com el Pla de Govern Obert. En matèria de lluita contra la corrupció, 
s‟establirà un codi d‟ètica d‟alts càrrecs, un codi d‟ètica d‟empleats públics i 
s‟implementaran mesures que contribueixin a la transparència de l‟activitat 
contractual i de subvencions.  
 
L‟acció exterior és un àmbit prioritari per a l‟actual govern i imprescindible per 
tenir una clara presència al món. Durant aquesta legislatura es treballarà per 
assegurar la presència de Catalunya en els grans debats internacionals i en 
els fòrums internacionals, s‟elaborarà la llei de la Catalunya Exterior; 
s‟ampliarà la xarxa de delegacions, i s‟endegarà el Pla Nacional d‟Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (PNODS) per assegurar la implementació de 
l‟Agenda 2030 a Catalunya. 
 
En matèria de seguretat, el Pla de Govern inclou mesures destinades a 
consolidar el model de seguretat actual a través de la Llei de policia de 
Catalunya, l‟ampliació de recursos del Cos de Mossos d‟Esquadra o la 
implantació d‟un nou Pla general de seguretat. Pel que fa a la justícia, el 
Govern treballarà per adequar l‟Administració de justícia a les necessitats 
específiques del segle XXI amb mesures com per exemple la creació de la 
seu judicial electrònica de Catalunya, el disseny d‟un nou model organitzatiu 
de l‟oficina judicial o el desenvolupament del registre de grups d‟interès.  
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En el terreny dels mitjans de comunicació, el Govern treballarà per fer dels 
mitjans públics de comunicació una garantia de cohesió social i la garantia de 
consolidació de l‟espai nacional de comunicació a través del Pacte Nacional 
de l‟Audiovisual. Finalment, el Govern vetllarà perquè el desplegament de les 
infraestructures de comunicació així com el seu ús es faci de forma segura, 
garantint la privacitat i seguretat dels ciutadans, empreses i Administració amb 
la creació de l‟Agència de Ciberseguretat de Catalunya, la llei de 
ciberseguretat o el Pla Nacional de ciberseguretat de Catalunya.  
 
Actuacions ja realitzades 
Com en els eixos anteriors, el Govern ja ha dut a terme o ha iniciat l‟execució 
d‟algunes de les mesures enumerades anteriorment. Així, ha posat en marxa 
actuacions vinculades amb la coordinació de la lluita antiterrorista; línies 
d‟actuació per implementar el vot electrònic dels catalans residents a 
l‟estranger; una nova convocatòria FEDER de 45M€ per a projectes 
d‟economia sostenible i protecció del medi ambient; la creació del 
Departament d‟Exteriors; l‟aprovació del Projecte de llei del llibre VIè del Codi 
civil de Catalunya, dedicat a les obligacions i els contractes; el reforç de 
l‟estructura que haurà de permetre desenvolupar al màxim l‟autogovern de 
Catalunya; l‟increment de l‟1% dels sous públics o la creació de la Comissió 
Interdepartamental de Transparencia i Govern Obert. 
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El Govern referma els seu compromís amb la lluita 
contra la pobresa energètica i l’emergència 
habitacional   

 
 Davant els constants recursos i sentències del Tribunal 

Constitucional, l’Executiu català blinda la seva capacitat per donar 
suport a les persones desvalgudes i prendrà totes les mesures 
urgents que preveu l’Estatut 

 

 Entre d’altres i de forma immediata es tramitarà el decret que 
regula el sobreendeutament, es convocaran els grups 
parlamentaris i la taula de la pobresa energètica i la de 
desnonaments, es treballarà amb els ens locals línies de suport a 
les llars en situació de vulnerabilitat i es donarà suport  a aquelles 
persones o entitats que iniciïn els tràmits per denunciar el govern 
espanyol davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
 

El Consell Executiu ha aprovat un conjunt de mesures per continuar lluitant 
contra la pobresa energètica i afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. 
Davant els constants recursos i sentències del Tribunal Constitucional, aquest 
acord té com objectiu garantir que cap persona que es trobi en situació 
d‟exclusió residencial o de vulnerabilitat energètica vegi els seus drets 
vulnerats o es vegi privada dels subministraments bàsics. 
 
El govern des del 2013 ha lluitat contra la Pobresa energètica mitjançant 
diferents normatives: Decret llei 6/2013, llei 20/2014, i la llei 24/2015 (ILP). En 
àmbit d‟accés a l‟habitatge ho ha fet a través del decret llei 1/2015 i la llei 
14/2015. Aquestes iniciatives han estat recorregudes constantment pel govern 
central i, en el cas de la llei 24/2015 està amenaçada de presentar recurs. 
 
Fruït del marc de protecció a les persones més vulnerables, a Catalunya prop 
de 33.000 sol·licituds -16.229 d‟energia elèctrica, 12.338 d‟aigua i 3.847 de 
gas-  han estàs ateses i s‟ha evitat els talls de subministrament d‟aigua, gas i 
electricitat. El Govern considera que aquest és el camí a seguir  i es veu 
avalat pels posicionaments de la Unió Europea i el Parlament Europeu. 
 
És per això que el govern ha acordat adoptar totes aquelles mesures 
legislatives urgents que preveu l‟Estatut de Catalunya per a garantir el vigent 
marc legal.  
 
L‟executiu també portarà a informació pública, de forma immediata, el Decret 
que ha de regular els procediments extrajudicials i el funcionament de les 
comissions de sobreendeutament previstes a la Llei 24/2015. 
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Així mateix convocarà, en un termini de quinze dies, els grups parlamentaris 
per donar compte de les actuacions que ha realitzat el Govern per desplegar 
la llei 24/2015, i per ratificar novament, la voluntat unànime d‟aplicar els 
instruments que conté. En aquest mateix període, reunirà la Taula de la 
pobresa energètica, i la Taula de desnonaments. 
 
En matèria de pobresa energètica, una de les mesures acordades és 
l‟establiment amb tots els agents implicats d‟un protocol que determini 
l‟aplicació de la comunicació obligatòria als serveis socials de les situacions de 
pròxims talls de subministrament per impagament i el reconeixement de la 
situació de vulnerabilitat econòmica que permet mantenir els 
subministraments bàsics. 
 
Una altra línia de treball serà una campanya específica sobre pobresa 
energètica i exclusió residencial per donar a conèixer els drets de les 
persones i les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, instant a les 
companyies subministradores a que facilitin la informació conjuntament amb 
les factures de subministrament. En aquest sentit, també s‟estudiarà el model 
de tarificació social existent a d‟altres països i la seva possible implementació 
a Catalunya. 
 
El Govern també intensificarà la seva labor per crear el mecanisme d‟atenció 
solidària de subministres bàsics a partir de les aportacions de les 
administracions públiques i de les companyies subministradores per finançar 
els ajuts i les polítiques de lluites contra la pobresa energètica.  
 
Aquest any es convocarà  una nova línia d‟ajuts a llars i famílies per fer front a 
l‟impagament dels subministraments bàsics. De la mateixa manera, s‟acordarà 
amb els ens locals la implementació de línies de suport a les llars i famílies en 
situació de pobresa energètica, vulnerabilitat i risc d‟exclusió. 
 
Finalment, el Govern donarà suport a aquelles persones individuals, entitats o 
altres organitzacions que iniciïn els tràmits per denunciar al Govern de l‟Estat 
Espanyol davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per la indefensió 
dels consumidors vulnerables davant la pobresa energètica i la manca de 
transposició de les directives 2009/72/CE i 2009/73/CE, que regulen la 
garantia de protecció dels consumidors vulnerables dels talls en els 
subministraments bàsics i que no ha en estat transposades a l‟Estat espanyol. 
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El Govern aprova la creació d’un comitè 
interdepartamental de seguiment dels protocols 
d’abusos sexuals a menors per garantir amb més 
eficàcia la seva seguretat i benestar  

 

 La complexitat del fenomen i l’actual augment de detecció 

d’abusos i altres maltractaments a menors posen de manifest la 

conveniència de reforçar la coordinació institucional en aquesta 

matèria 

 

 El Comitè Interdepartamental vetllarà per emfatitzar les mesures 

de prevenció, detecció i intervenció, especialment les adreçades a 

l’atenció dels menors, i evitar la victimització secundària 

 

El Govern ha aprovat la creació d‟un comitè Interdepartamental de seguiment i 
coordinació dels protocols existents en matèria d‟abús sexual a menors o 
qualsevol altra forma de maltractament amb l‟objectiu de reforçar la 
coordinació institucional per tal de garantir de forma més eficaç i eficient la 
seguretat  i el benestar dels menors. El Comitè vetllarà per emfatitzar les 
mesures de prevenció, detecció i intervenció, especialment les adreçades a 
l‟atenció dels menors, i evitar la victimització secundària.  
 
La complexitat del fenomen així com l‟actual augment de detecció d‟abusos i 
altres maltractaments a menors i la major conscienciació i exigència per part 
de tots els sectors de la societat sobre la necessitat de protegir els menors, 
posen de manifest la conveniència de reforçar la coordinació institucional en 
aquesta matèria.  
 
La creació del Comitè Interdepartamental s‟emmarca en el Protocol marc 
d‟actuacions en casos d‟abusos sexuals o altres maltractaments greus a 
menors signat el 2006 per part de totes les institucions catalanes implicades 
en la protecció a la infància i l‟adolescència. El Protocol té la finalitat 
d‟assegurar una coordinació eficaç en la protecció efectiva dels infants i 
adolescents i dels seus drets, i en defensa de la seva integritat i dignitat. 
Aquest Protocol és el que va servir de  punt de partida per l‟elaboració de 
protocols específics de coordinació entre les institucions implicades, que s‟han 
concretat en protocols territorials com el clinicoassistencial o el bilateral entre 
els departaments d‟Ensenyament i de Benestar i Família signat el 2012. 
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Les funcions del Comitè són: 
 

- Valorar els protocols i mesures existents en matèria de prevenció, 
detecció i intervenció. 

- Analitzar i valorar, amb especial atenció, els circuits, processos i 
mecanismes de detecció i comunicació entre els professionals implicats 
dels diferents departaments.  

- Cercar la intervenció mínima necessària i evitar la reiteració 
d‟actuacions i diligències o la seva pràctica en condicions poc 
adequades. 

- Proposar, si escau, reformes i modificacions normatives que ajudin a 
aclarir i definir el paper de totes les institucions implicades.  

- Impulsar mecanismes de seguiment i avaluació dels protocols i les 
mesures existents.  

 
El Comitè Interdepartamental està format pels secretaris generals dels 
departaments de la Presidència, d‟Interior, d‟Ensenyament, de Salut, de 
Justícia i de Treball, Afers Socials i Famílies. El secretari general de la 
Presidència presideix l‟òrgan. 
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El Govern destina més de 24 milions d’euros per a 
l’atenció d’alumnat amb necessitats educatives 
especials 
 

 Un total de 23.830.040 euros es consignaran al servei de monitors 
per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a 
l’autonomia i a la regulació de la conducta 

 

 Es destinaran 504.879 euros per a la contractació del servei 
d’interpretació en llengua de signes catalana a l’alumnat amb 
sordesa en l’etapa post-obligatòria, no universitària, en la 
modalitat bilingüe 

 
El Govern ha aprovat avui un import de 24.334.919 euros per a l‟atenció de 
l‟alumnat amb necessitats educatives especials, específicament per a la 
contractació de monitors per alumnes amb necessitats d‟autonomia i regulació 
de la conducta, i per a la contractació d‟intèrprets en llengua de signes, 
modalitat bilingüe, per a l‟etapa post-obligatòria. 
 
Concretament, un total de 23.830.040 euros es destinaran al servei de 
monitors per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a 
l‟autonomia i a la regulació de la conducta. L‟import, dividit per anualitats, és el 
següent: any 2016: 4.608.018 euros; any 2017: 11.915.020 euros i any 2018: 
7.307.001 euros. 
 
El servei de monitors dóna suport a l‟atenció específica que necessiten 
aquests alumnes i els permet accedir a l‟aprenentatge i la participació, i alhora 
facilita el seu desenvolupament harmònic i la seva autonomia personal i 
social. 
 
El Govern també ha aprovat un total de 504.879 euros per a la contractació 
del servei d‟interpretació en llengua de signes catalana a l‟alumnat amb 
sordesa en l‟etapa post-obligatòria, no universitària, en la modalitat bilingüe – 
corresponent als anys 2016 i 2017-. 
 
Aquest servei es concreta a través de la contractació d‟intèrprets de llengua 
de signes catalana (LSC) per facilitar l‟accés al currículum dels estudis de 
Batxillerat, Cicles Formatius de grau mitjà, Cicles Formatius de grau superior, 
Programes de Formació i Inserció (PFI) o Garantia Social en els quals estiguin 
escolaritzats els alumnes sords. A més, incloui el servei per a professionals 
amb sordesa dels Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius,  
CREDA, en les reunions amb el professorat o la família de l‟alumnat amb 
sordesa, entre d‟altres.  
 



 

 

Acords de Govern. 19.04.2016  

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

 

13 

El Govern reforça la lluita contra els incendis forestals 
amb la contractació del personal necessari durant els 
mesos d’estiu  
 

 El Consell Executiu aprova el Programa Campanya Forestal 2016 
per donar  suport a la capacitat operativa del cos de Bombers de la 
Generalitat en les tasques de prevenció i extinció d’incendis 

 

El Govern reforçarà la lluita contra els incendis forestals amb la contractació 
del personal necessari per fer front a la campanya d‟enguany. El Consell 
Executiu ha aprovat el Programa campanya forestal 2015, que entre l‟1 de 
juny i el 31 d‟octubre reforçarà els efectius que treballen en la prevenció i 
extinció d‟incendis. 
 
El Programa, amb una durada de 6 mesos permetrà:  
 

- Donar suport operatiu a les dotacions dels parcs de bombers i altres 
unitats de la Direcció General de Prevenció, Extinció d‟Incendis i 
Salvaments en aquells mesos durant els quals s„intensifica l‟activitat a 
causa del major risc d‟incendi forestal. 
 

- Realitzar tasques de vigilància de zones forestals. 
 

- Donar suport a les tasques de caràcter auxiliar al cos de bombers que 
tenen un efecte tant en la logística operativa com en les comunicacions 
operatives.  

 

- Oferir suport administratiu en la campanya forestal. 

  

En el marc d‟aquest Programa el Govern ha autoritzat la contractació dels 
recursos humans necessaris i la cobertura amb personal interí de les places 
de caràcter administratiu. 
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El Govern dóna un nou impuls a les obres del Palau 
d'Esports Camp Clar a Tarragona, seu dels Jocs de la 
Mediterrània 2017 
 

 Per garantir l’acabament de les obres en termini, s'estructuren en 

tres fases: obra civil, arquitectura i instal·lacions 

 
El govern ha acordat ampliar el pressupost de l‟encàrrec efectuat a 
Infraestructures.cat d‟execució de les obres de construcció del Palau d‟Esports 
a la zona esportiva de Camp Clar a Tarragona, que passa de 12.403.395 
euros a 14.700.00 euros i desglossar l‟execució de les obres en les següents 
fases: obra civil, arquitectura i instal·lacions. 
 

- Execució de les obres de construcció d‟un Poliesportiu a la Zona 
esportiva de Camp Clar a Tarragona. Obra Civil  5.587.000 euros 

 
- Execució de les obres de construcció d‟un Poliesportiu a la Zona 

esportiva de Camp Clar a Tarragona. Arquitectura 5.859.000 euros 
 

- Execució de les obres de construcció d‟un Poliesportiu a la Zona 
esportiva de Camp Clar a Tarragona. Instal·lacions 3.254.000 euros 

 
El pressupost de cadascuna d‟aquestes fases és indicatiu però la suma total 
és l‟import màxim de l‟encàrrec efectuat a Infrestructures.cat.  
 
Així doncs, es deixa sense efecte l‟encàrrec efectuat a Infraestructures.cat del 
manteniment de la infraestructura  i s‟estableix com a conseqüència de la 
modificació d‟encàrrec i del desencàrrec, el cost de la redacció dels projectes 
(968.230,00€) i de l‟actualització del calendari d‟execució de l‟actuació 
encarregada a Infraestructures.cat, l‟aportació de la Generalitat de 15.668.230 
euros , amb càrrec als pressupostos del Consell Català de l‟Esport, que 
modifiquen i actualitzen les previstes en l‟Acord aprovat pel Govern de 4 
d‟agost de 2015. 
  
Tenint en compte que  aquest poliesportiu esdevindrà una de les seus dels 
Jocs de la Mediterrània que se celebraran el mes de juliol de 2017, cal 
assegurar l‟acabament de les obres en termini, motiu pel qual, atenent raons 
d‟interès públic, es considera adient optimitzar tècnicament l‟execució de 
l‟actuació executant les obres en les tres fases abans esmentades.  
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El Govern sol·licita al Consell de Garanties 
Estatutàries dictamen sobre la normativa estatal 
d’auditories energètiques i eficiència energètica 

 
 La transposició que ha fet l’Estat d’una directiva europea sobre 

l’eficiència energètica envairia els àmbits competencials de la 
Generalitat 
 

 Aquest és el darrer pas previ a la interposició d’un conflicte de 
competències davant del Tribunal Constitucional 

 
El Govern ha acordat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un 
dictamen sobre el reial decret mitjançant el qual l‟Estat espanyol transposa la 
Directiva Europea 2012/27/UE, relativa a l'eficiència energètica, referent a 
auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors 
energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.  Aquest és 
el pas previ a la interposició d‟un conflicte de competències davant del 
Tribunal Constitucional. 
 
El Govern ja va formular fa unes setmanes un requeriment d‟incompetència al 
Govern de l‟Estat sobre aquesta mateixa norma, el qual està pendent de 
resposta. Davant la possibilitat de no rebre resposta o que la resposta sigui 
insatisfactòria, i per la brevetat dels terminis establerts, l‟Executiu ha decidit 
disposar de tota la documentació necessària per tal de defensar fins la darrera 
instància les competències de Catalunya. 
 
En concret, el Govern considera que l‟article 13 i les disposicions finals 
primera i quarta d‟aquesta normativa estatal vulneren la competència de la 
Generalitat en matèria de desenvolupament de les bases estatals de l'energia 
i de protecció del medi ambient, àmbits reconeguts respectivament en els 
articles 133 i 144 de l‟Estatut. Per això el Govern ha acordat presentar un 
requeriment d‟incompetència davant de l‟Estat que, en cas que no sigui atès, 
anirà seguit del corresponent conflicte d‟incompetència davant del Tribunal 
Constitucional. 
 
En primer lloc, els articles 13.1 i 13.3 del reial decret reserven a l'Estat, a 
través del Ministeri d‟Indústria, Energia i Turisme, l'exercici de funcions 
executives que corresponen a la Generalitat de Catalunya, com són: l'anàlisi 
de costos i beneficis dels projectes d'instal·lacions de cogeneració d'alta 
eficiència i dels sistemes urbans de calefacció i refrigeració eficients situats a 
Catalunya; l'adopció de la decisió sobre quins projectes o sistemes queden 
eximits de presentar l‟esmentada anàlisi, sobre la base d'un balanç 
estrictament econòmic; o la realització de l'avaluació completa del potencial 
d'ús de la cogeneració a Catalunya.  



 

 

Acords de Govern. 19.04.2016  

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

 

16 

Quant a les disposicions finals primera i quarta, aquestes introdueixen 
novetats en la regulació de les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions 
d'energia elèctrica, reservant determinats rols a la Dirección General de 
Política Energética y Minas (DGPEM) que l‟Estatut reserva a la Generalitat. 
Així, en primer lloc el reial decret estableix que l‟anàlisi de costos i beneficis 
hagi d‟anar acompanyada d‟una sol·licitud d‟autorització administrativa a la 
DGPEM quan la instal·lació d‟electricitat projectada, ja sigui nova o fruit d‟una 
renovació, ofereixi una potència tèrmica superior als 20 megawatts (MW). Així 
mateix, el text normatiu també atorga a la DGPEM la potestat de denegar 
l'autorització d‟una instal·lació o renovació d‟instal·lació tèrmica si no preveu la 
cogeneració d'alta eficiència, quan l'anàlisi de costos i beneficis sigui favorable 
a la seva incorporació. 
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Altres Acords de Govern 

 

Reestructuració del Departament de Salut  

El Govern ha aprovat la reestructuració del Departament de Salut segons la 
qual la Direcció General d‟Ordenació Professional i Regulació Sanitària 
passarà a partir d‟ara a gestionar els processos mèdics i sanitaris en matèria 
d‟incapacitats laborals (avaluació mèdica, inspecció, gestió i control) i a 
dictaminar sobre l‟adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari 
públic en el marc de la responsabilitat patrimonial. D‟aquesta manera, es vol 
que aquesta Direcció del Departament de Salut esdevingui òrgan de 
referència en les valoracions de les incapacitats laborals des d‟una 
perspectiva professional pluridisciplinària.  
 
Fins ara, aquest àmbit depenia de la Secretaria de Salut Pública, les funcions 
de la qual s‟ha vist necessari reordenar per tal que, delimitant-les a l‟àmbit 
propi i estricte de la salut pública, es reforci com a institució de referència en 
matèria de salut pública de Catalunya. 

 
Traspàs a la Diputació de Girona de dues carreteres de la Generalitat 
 
El Govern ha aprovat traspassar a la Diputació de Girona les carreteres GI-
510z i GI-511z, de titularitat de la Generalitat. Aquest canvi, que es 
formalitzarà a través d‟un conveni entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i la diputació gironina, permetrà donar continuïtat a la xarxa local 
de carreteres del municipi de Terrades (Alt Empordà). 
 
Les carreteres GI-510z i GI-511z connecten i donen continuïtat a la xarxa de 
carreteres de la Diputació de Girona. En canvi, no connecten i resten 
allunyades de la xarxa de carreteres de la Generalitat. Per aquest motiu i per a 
una adequada gestió de les xarxes viàries de les quals són titulars les dues 
administracions, el Govern considera necessari i oportú que la Diputació de 
Girona assumeixi la plena titularitat d‟aquestes dues carreteres. 
 
A partir de la formalització del traspàs, la Diputació de Girona assumirà totes 
les competències inherents al règim d‟explotació, ús, protecció, conservació i 
manteniment de les carreteres. 

Declarades bé cultural d'interès nacional cinc barraques de pedra seca 
de Mont-roig del Camp 

El Govern ha acordat declarar bé cultural d'interès nacional, en la categoria de 
zona d'interès etnològic, cinc barraques de pedra seca de Mont-roig del Camp 
(Baix Camp), i delimitar-ne l‟entorn de protecció.  Es tracta, concretament,  de 
la “Barraca del Miquel Terna”, la “Barraca dels Comuns del Pellicer”, la 
“Barraca del Jaume de la Cota”, la “Barraca en espiral” i la “Barraca dels lliris”.  
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Aquestes 5 barraques s‟han escollit entre les 132 que s‟han identificat al terme 
municipal de Mont-roig del Camp, per ser les millors conservades, per la seva 
singularitat, monumentalitat o diversitat tipològica, i constitueixen un museu a 
l‟aire lliure. Totes cinc estan situades relativament allunyades del poble, al 
voltant de l‟eix de la carretera del Pratdip (T-310).  
 
Les construccions de pedra seca, com ara barraques, marges, cisternes, 
paravents, carrerades o cabanes, constitueixen un dels elements cabdals del 
patrimoni etnològic del món de la pagesia del nostre país. La tècnica de la 
pedra seca consisteix a disposar les pedres d‟una construcció sense cap 
element d‟unió afegit, com el guix, el ciment, l‟argamassa, fustes o ferros, i 
constitueix una expressió d‟enginy i senzillesa de l‟arquitectura popular. 
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Nomenaments 

 

Mercè Garau i Blanes, presidenta del Consell General del Consorci per a 
la Formació Contínua de Catalunya  

Nascuda l‟any 1959 a Palma. 
 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i diplomada en Ciències 
Empresarials per la Universitat de les Illes Balears. Ha cursat un postgrau en 
Serveis d‟Orientació a la UB i Direcció de Màrqueting a EADA. 
 
Des de 1989 dirigeix Sèpal SL (Serveis de Psicologia Aplicada i de 
Laboratori), que ofereix serveis a les empreses en les àrees d‟avaluació i de 
selecció de personal, avaluació psicopedagògica i estudis. 
 
Entre 2005 i 2014 ha estat consellera del Consell de Treball Econòmic i Social 
de Catalunya (CTESC) on ha estat ponent de l‟informe sobre l‟emprenedoria i 
ha format part de grups de treball que han abordat qüestions com ara les 
condicions laborals de la joventut a Catalunya, la metodologia d‟avaluació de 
la formació professional, el risc de fracàs escolar o la relació entre l‟oferta de 
formació i necessitats de demanda empresarial, entre d‟altres.  
 
Actualment és directora del Servei Públic d‟Ocupació de Catalunya del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

  

 


