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El Govern aprova el Pla Anual de Cooperació al 
Desenvolupament per al 2016 que té com un dels 
eixos centrals la crisi de refugiats a la Mediterrània 
 

 El Pla prioritza l’enfocament estratègic de gènere, els drets 
humans, el foment de la sostenibilitat i la seguretat humana en la 
política de cooperació catalana  

 

 Es preveu que la despesa del Govern en Ajut Oficial al 
Desenvolupament superi els 13 milions d’euros 
 

 El Pla preveu noves necessitats sorgides per adaptar-se al nou 
context global, arran de la crisi dels refugiats i dels nous mapes de 
pobresa i exclusió 

 

El Consell Executiu ha aprovat el Pla Anual de Cooperació al 
Desenvolupament per a aquest 2016. El Pla recull les prioritats i compromisos 
del Govern en relació amb la política de cooperació al desenvolupament per 
aquest any. El Pla anual de Cooperació és el principal instrument programàtic 
i d’orientació política de què disposa el Govern per desplegar, anualment i en 
accions concretes els compromisos fixats en el Pla director de cooperació 
2015-2018, aprovat l’any passat. 
  
El document prioritza per al 2016 l’enfocament estratègic de gènere, drets 
humans i sostenibilitat, d’una banda, i la seguretat humana, la coordinació, 
qualitat i coherència de les polítiques públiques, de l’altra. A més, el Pla també 
inclou com a objectiu la participació del Govern a les agendes globals de 
desenvolupament, l’enfortiment de les capacitats dels actors de la cooperació i 
la creació d’una cooperació de país. 
 
Compromís amb la crisi de refugiats a la Mediterrània 
 
El pla anual de  cooperació dedica un apartat especial a l’àmbit de la seguretat 
humana i en concret a la crisi dels refugiats a la Mediterrània, que  il·lustra una  
problemàtica greu sobre la qual Catalunya, a través de la seva cooperació 
pública, té voluntat decidida d’actuar.  Davant la crisi humanitària derivada del 
conflicte civil a Síria, que va començar fa cinc anys i que ha causat 270.000 
morts i el desplaçament de gairebé 5 milions de persones, el pla estableix que 
la cooperació catalana ha de contribuir a donar respostes immediates a les 
necessitats d’aquestes persones que cerquen refugi i protecció, però també 
ha de ser activa en la prevenció del conflicte i en el treball per la seva 
resolució.  
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En aquest sentit, la voluntat de la cooperació catalana és liderar la creació 
d’un perfil alt de Catalunya en matèria de treball per la pau i la seguretat 
humana a nivell global, voluntat  que aquest any es traduirà en  una iniciativa 
de treball amb els països mediterranis on està tenint més impacte el 
desplaçament de persones, per causa del conflicte armat a Síria: Líban, 
Turquia i Jordània, que es desplegarà de forma consorciada amb altres actors 
–catalans, internacionals i locals. 
  
Més enllà d’aquestes prioritats i objectius, el Pla Anual recull la previsió de 
distribució de la despesa del Govern en Ajut Oficial al Desenvolupament, que 
amb el pressupost prorrogat superaria els 13 milions d’euros. D’aquesta 
partida, 9 milions d’euros els executarien els diferents departaments del 
Govern, i 4 milions d’euros,  l’Agència Catalana de Cooperació, òrgan adscrit 
al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. 
  
D’aquesta forma, el Pla expressa el compromís del Govern amb la política 
pública de Cooperació al Desenvolupament, i combina elements de 
continuïtat, dins la planificació quadriennal del Pla Director 2015-2018, 
i algunes modificacions. En aquest sentit, el Pla preveu noves necessitats 
sorgides arran de la crisi dels refugiats, dels nous mapes de pobresa i exclusió 
i dels reptes que afronta la seguretat humana a nivell global. També inclou 
actualitzacions pel que fa a les prioritats polítiques del Govern de Catalunya 
i de la seva acció exterior, l’àmbit on se situa la cooperació al 
desenvolupament. 
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El Govern autoritza Ferrocarrils de la Generalitat a 
constituir la societat anònima FGCRAIL 

 

 La constitució d’aquesta societat anònima s’emmarca en el pla 
estratègic d’FGC, que s’ha fixat com a objectiu obtenir la llicència 
d’empresa ferroviària necessària per operar a la Xarxa Ferroviària 
d’Interès General 

 

 
El Govern ha aprovat autoritzar Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) a constituir una societat anònima amb la denominació FGCRAIL S.A., 
per temps indefinit, i que tingui com a objecte social principal la prestació de 
serveis de transport de viatgers i mercaderies per ferrocarril, d’acord amb la 
normativa ferroviària. 
 
La constitució d’aquesta societat anònima s’emmarca en el pla estratègic 
d’FGC, que aspira a obtenir la llicència d’empresa ferroviària en els termes de 
la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, necessària per operar 
a la Xarxa Ferroviària d’Interès General, tant per a la prestació del servei de 
transport ferroviari de viatgers com del de mercaderies. 
 
El capital social de la societat es fixa en 300.000 euros, que seran totalment 
subscrits i desemborsats per FGC. 
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Altres Acords de Govern 
 
 

Conveni entre l’INSS i Salut en matèria d’incapacitats laborals 

El Govern ha validat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Secretaria de Salut Pública del 
Departament de Salut per a l’avaluació i la supervisió d’incapacitats laborals.  
 
L’INSS i Salut col·laboren des de l’any 2004 en el control mèdic d’aquestes 
incapacitats i, complint la voluntat de continuar col·laborant en aquest àmbit, el 
passat 22 de desembre de 2015 van subscriure un conveni per establir els 
criteris de col·laboració en relació amb el control mèdic de les incapacitats 
laborals que es realitzen a Tarragona.  
 
L’INSS té com a objectiu la gestió i administració de les prestacions 
econòmiques del sistema públic de Seguretat Social i el reconeixement del 
dret a l’assistència sanitària. Per la seva banda, la Subdirecció General 
d’Avaluacions Mèdiques del Departament de Salut (ICAM) –des d’aquest mes 
d’abril integrada en la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació 
Sanitària-, és l’òrgan sanitari d’avaluació de Catalunya i té competències amb 
relació a la inspecció, avaluació, control i seguiment dels processos mèdics i 
sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de la Seguretat Social en 
matèria d’incapacitats laborals.  
 
Ratificades les tarifes a aplicar pel Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC) durant el 2016  
 
El Govern ha aprovat avui ratificar les tarifes a aplicar durant l’any 2016 pel 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), pels serveis que 
presta com a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat i de 
les entitats i organismes que en depenen.  
 
L’objectiu del CSUC és la compartició o mancomunació de serveis acadèmics, 
científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les 
entitats consorciades, per tal d’aconseguir millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència 
potenciant les sinergies i les economies d’escala.  
 
Les tarifes del CSUC, que durant el 2016 seran bàsicament les mateixes que 
al 2015 llevat d’alguna prestació nova i l’adaptació de determinades quotes, 
fan referència a alguns serveis com el d’afavorir la implantació a les 
universitats de l’administració electrònica mitjançant plataformes compartides; 
l’anella científica; serveis de càlcul científic d’altes prestacions i de disseny de 
fàrmacs; compres conjuntes; infraestructura al núvol i altres serveis del Centre 
de Processament de Dades (CPD): allotjament de servidors, 
emmagatzematge de dades; punt neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX): 



 

 

Acords de Govern. 03.05.2016  

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

 

6 

interconnexió d’operadors de telecomunicacions, proveïdors d’Internet i 
comunitat científica catalana; repositoris digitals cooperatius (de tesis 
doctorals, de recerca, de materials docents, de revistes i de documents 
digitals) i institucionals (a mida) i serveis a les biblioteques: serveis de suport, 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), Biblioteca Digital 
de Catalunya, aplicacions bibliotecàries i documentals, i gestió d’espais per a 
la preservació (GEPA). 


