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El Govern aprova el Pla Estratègic de Recerca i
Innovació en Salut amb l’objectiu que les solucions
innovadores arribin als ciutadans


El pla contempla una convocatòria d’ajuts per valor de 31,5
milions d’euros en tres anys subjecta a l’aprovació dels
pressupostos



El pla preveu promoure la participació dels pacients en les
polítiques de recerca i innovació del Sistema de Salut de
Catalunya



El nou instrument de planificació té com a objectiu enfortir el
lideratge del sistema de salut de Catalunya en el conjunt del sector

El Govern ha aprovat avui el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut
(PERIS) 2016-2020, un nou instrument de planificació i coordinació que
defineix les línies generals de la recerca i innovació en salut del Departament
de Salut per als propers anys. Aquesta nova planificació s’ha redactat prenent
com antecedent l’anterior Pla estratègic, en coherència amb les prioritats del
Pla de Salut de Catalunya i en col·laboració amb el Departament d’Empresa i
Ocupació, amb l’objectiu d’enfortir el lideratge del sistema de salut de
Catalunya en el conjunt del sector.
Per primer cop, el Pla contempla una convocatòria específica d’ajuts de la
recerca per valor de més de 31,5 milions d’euros en tres anys que permetran:
incorporar científics als grups de recerca dels centres sanitaris; facilitar la
dedicació de la recerca de professionals sanitaris dels hospitals i centres
d’atenció primària; posar en marxa projectes de recerca orientats a
necessitats de salut dels ciutadans, i implantar accions ambicioses de recerca
dirigides a abordar grans problemes de salut de la població. Aquests 31,5
milions d’euros estan subjectes a l’aprovació dels pressupostos.
El PERIS fa una anàlisi de l’activitat de recerca i innovació en salut als darrers
anys, mitjançant un conjunt d’indicadors, també defineix els objectius
estratègics i prioritats temàtiques i recull l’estructura dels programes i de les
accions instrumentals, en el marc legal, els principis de bon govern, el
desenvolupament, el seguiment i l’avaluació.
El Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020 té un fort
component translacional (recerca aplicada) tant en l’estratègia com en el
disseny, perquè el que es pretén és que arribin als ciutadans solucions
innovadores per als reptes que es plantegen en salut.
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El PERIS 2016-2020 es marca 8 objectius:
1. Promoure la participació dels pacients i, en general, dels ciutadans
de Catalunya en les polítiques de recerca i innovació del Sistema de
Salut de Catalunya.
2. Incrementar la qualitat de la recerca que es fa en l’àmbit de la Salut
per garantir l’excel·lència del nostre Sistema de Salut.
3. Intensificar les capacitats de translació del coneixement generat pels
investigadors i tecnòlegs als processos assistencials en les àrees de la
prevenció, el diagnòstic i el tractament dels processos patològics i en la
promoció de la salut.
4. Enfortir les capacitats i el lideratge internacional dels centres de
recerca en salut de Catalunya.
5. Potenciar la formació i l’ocupabilitat de científics i tecnòlegs en el
Sistema de Salut de Catalunya i enfortir les capacitats científiques dels
professionals de la salut.
6. Integrar les polítiques de recerca i innovació en salut amb les altres
existents a Catalunya.
7. Potenciar el paper del Sistema de Salut de Catalunya com a agent
d’innovació tot creant mecanismes per accelerar la transferència de
coneixement cap al sector productiu.
8. Promoure la divulgació científica i el coneixement crític dels avenços
científics en l’àmbit de la salut.
El Pla s’alinea també amb l’estratègia Horitzó 2020, el programa marc de la
Comissió Europea per a la recerca i la innovació, i que es fonamenta sobre
tres pilars: l’excel·lència científica, la competitivitat de les indústries i la
resposta als reptes socials que més preocupen Europa actualment.
La tramitació del Pla ha comptat amb una àmplia participació de la comunitat
acadèmica i científica, així com de la ciutadania, a través de l’exposició
pública del Pla mitjançant el web del Departament de Salut. A més, està
previst que properament es faci una presentació pública del Pla per difondre el
seu contingut de forma detallada entre tots els agents implicats.
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El Govern aprova el conveni que permetrà l’impuls
definitiu dels accessos ferroviaris al Port de Barcelona


L’acord regula la cessió gratuïta a l’Adif d’un tram de via de
Ferrocarrils de la Generalitat perquè l’ens estatal hi pugui executar
l’accés a la infraestructura portuària



El tram que se cedeix és el comprès entre el nou accés viari a
Cornellà del Llobregat des de la Ronda Litoral fins passat el pont
d’entrada a Mercabarna

El Govern ha aprovat la signatura de l’acord per al traspàs a l’Administrador
d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) d’un tram de via de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC) i la seva inclusió a la Xarxa Ferroviària
d’Interès General (XFIG). Aquest conveni farà possible l’execució i explotació
del nou accés sud ferroviari al Port de Barcelona. En les properes setmanes
es convocarà l’acte de signatura del conveni.
Aquesta primera fase consistirà en l’habilitació d’una via única que discorrerà
pel marge esquerre del riu Llobregat, aprofitant parcialment el tram de la via
d’FGC que la Generalitat cedeix gratuïtament a l’Adif i que és el tram comprès
entre el nou accés viari a Cornellà del Llobregat des de la Ronda Litoral fins
després del pont d’entrada a Mercabarna.
Estalvi de 100 milions d’euros
La via única actual d’FGC s’adaptarà a les noves condicions d’explotació d’ús
compartit de la infraestructura per permetre la circulació de trens dels tres
amples en els quals es podrà operar. D’una banda, les noves circulacions
sobre la XFIG en ample ibèric i estàndard europeu per al nou accés al port i,
de l’altra, les circulacions ja existents i futures en ample mètric d’FGC.
La cessió d’aquest tram de plataforma permetrà un estalvi d’uns 100 milions
d’euros respecte del projecte inicial. La primera fase també inclou una terminal
d’expedició i recepció de trens i un nou ramal de connexió amb la terminal de
Can Tunis. En total, es preveu una inversió de 104 milions d’euros, finançats
al 50% entre l’Autoritat Portuària de Barcelona i el Ministeri de Foment.
Mantenir la circulació dels trens d’FGC
El conveni incorpora també els mecanismes que han de garantir l’operativa
actual i els trànsits d’FGC. En aquest sentit, el Ministeri de Foment es
compromet a impulsar les accions normatives necessàries perquè els trens de
l’empresa pública de la Generalitat puguin circular, sense cap cost, en el tram
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de la XFIG que se cedeix. Actualment, per aquesta infraestructura circulen
trens procedents de la fàbrica de SEAT o de les mines de potassa del Bages,
per exemple.

La solució trobada per al nou accés consisteix en una nova connexió
ferroviària que sortirà de l’anomenat ramal del Llobregat de la XFIG i
s'incorporarà a la infraestructura ferroviària existent d’FGC. El tram transcorre,
aproximadament, des del nou accés viari al municipi de Cornellà de Llobregat
des de la Ronda Litoral, recentment posat en servei, fins passat el pont
d'accés a Mercabarna.
Després d'aquest últim encreuament, la nova connexió se separarà per dirigirse per la ribera del nou curs fins a connectar amb les instal·lacions ferroviàries
de la nova terminal del Moll Prat. La solució inclou també la connexió amb la
terminal ferroviària de Can Tunis.
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El Govern aprova el finançament que permet executar
el Pla d’acció de la RIS3CAT i donar compliment al
calendari acordat amb la CE


L’acord permet a la Generalitat vehicular 406 milions d’euros del
FEDER cap a les empreses, les universitats i els centres
tecnològics i de recerca



Catalunya es posiciona com una de les regions pioneres a Europa
en la nova orientació de les polítiques d’innovació col·laboratives

El Govern ha donat llum verda al finançament del Pla d’acció de l’estratègia de
recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT.
Amb l’acord aprovat avui, el Govern posa en marxa la maquinària per
accelerar les convocatòries i les actuacions de la RIS3CAT i complir els
calendaris acordats amb la Comissió Europea.
El sistema de finançament aprovat permet vehicular 406 milions d'euros del
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 cap al teixit productiu i el
sistema d’R+D+I de Catalunya, per generar un volum d’inversió en recerca i
innovació superior als 1.000 milions d'euros i minimitzar-ne l’impacte en els
pressupostos públics:
finançament de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’aplicació de les
bestretes de prefinançament que preveu el Reglament (UE) 1303/2013 (25
milions d'euros de la bestreta inicial del Programa operatiu FEDER Catalunya
2014-2020 per a l’any 2016 i, per a la resta d’anys, bestretes en funció de la
despesa justificada);
aportacions del pressupost de la Generalitat de Catalunya (15 milions
d'euros el 2017 i 15 milions d'euros el 2018) i reinversió dels pagaments del
FEDER en nous projectes, i
aportacions de les administracions locals i del sistema d’universitats i
recerca, per avançar el FEDER en el marc de les convocatòries en què
executen projectes.
Un projecte de país
L’objectiu final de la RIS3CAT és consolidar la innovació com a motor del
creixement sostenible, la competitivitat del teixit productiu i la cohesió social.
Catalunya té una base industrial sòlida, un teixit empresarial diversificat i un
sistema propi de recerca d’excel·lència. En aquest context, el Govern aposta
per la innovació com a via per potenciar aquests actius i generar llocs de
treball de qualitat.
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La RIS3CAT implica tots els agents, des de les empreses, les universitats i els
centres tecnològics i de recerca fins a l’Administració pública i la ciutadania,
mitjançant projectes col·laboratius per a la innovació, que es poden beneficiar
del finançament de 406 milions d'euros del FEDER.
El quadre presenta, per a cada una de les actuacions del Pla d’acció de la
RIS3CAT, la quantitat de subvenció del FEDER, el finançament de la bestreta
del FEDER, el calendari de les actuacions i les unitats gestores de les
actuacions.
Es detalla el finançament i el calendari de les actuacions previstes fins al
2017. A finals del 2017 es farà una avaluació de les actuacions realitzades i
en funció d’aquesta avaluació es revisarà la programació i el finançament per
als anys següents. (vegeu taula al final)
La RIS3CAT, un referent a Europa
La Comissió Europea ha promogut un canvi radical en les polítiques de suport
a la recerca i la innovació amb finançament europeu, dins el marc de
l’estratègia 2020 i de la política de cohesió per al període 2014-2020.
Catalunya, a través del RIS3CAT, s’ha posicionat a la Unió Europea com una
de les regions pioneres i referents en aquesta nova orientació de les polítiques
de recerca, amb un model molt més col·laboratiu. Això suposa que tots els
agents del sistema (administracions públiques, agents de recerca i innovació,
empreses i ciutadania) interactuen per donar les millors respostes als reptes
econòmics, socials i ambientals.
En aquest sentit, Catalunya ha estat convidada a la conferència d’avaluació de
la política de cohesió de la Comissió Europea del 2016. Aquesta trobada, que
tindrà lloc a la ciutat de Sofia els dies 16 i 17 de juny, servirà per presentar la
RIS3CAT davant dels experts de la Comissió, el món acadèmic i autoritats de
gestió dels fons europeus.
Els antecedents
Amb la voluntat de definir les línies mestres de les polítiques públiques per a
la millora de la competitivitat, el 2014 el Govern va aprovar la RIS3CAT, en el
marc de l’estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), aprovada el 2012. Per la
seva banda, el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, aprovat
per la Comissió Europea el febrer del 2015 (dotat amb 800 milions d’euros del
FEDER), se centra en el suport a la innovació i el coneixement, el foment del
dinamisme empresarial i la transició cap a un model de desenvolupament
sostenible.
Igualment, el Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 (amb un
pressupost de 305 milions d’euros) vol combatre les elevades taxes d’atur,
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potenciar l’ocupació de qualitat, la formació professional, la formació
permanent, l’emprenedoria, la disminució de les bretxes de gènere en el
mercat de treball i la reducció de les taxes de pobresa.
Ocupació de qualitat
Més enllà de la RIS3CAT, l’acord aprovat estableix les bases per definir un
marc estable per al conjunt d’agents que participen en els programes
operatius del FEDER i del FSE (amb l’objectiu d’executar els fons que tenen
assignats i augmentar les sinergies entre ambdós programes). De fet, un dels
principals objectius d’aquests programes és crear llocs de treball de qualitat.
La governança de la RIS3CAT
La RIS3CAT s’impulsa i es coordina des del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en estreta coordinació amb el
Departament d’Empresa i Coneixement. La gestió de les convocatòries i
actuacions principalment recau en el Departament d’Empresa i Coneixement,
però hi ha altres departaments que també participen en la gestió d’actuacions:
el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que,
mitjançant la Direcció General d’Administració Local, gestiona la convocatòria
de projectes d’especialització i competitivitat territorial; el Departament de la
Presidència, que, mitjançant la Direcció General de Telecomunicacions i
Societat de la Informació, participa en la gestió d’actuacions d’activitats
emergents, i els departaments de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda,
de Salut i de Territori i Sostenibilitat, que participen en la gestió del programa
de compra pública d’innovació.
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Instrument
Comunitats RIS3CAT
Grans agrupacions
d’empreses i agents del
sistema d’R+D+I que
promouen actuacions
conjuntes per a la
transformació d’activitats
econòmiques mitjançant
l’aplicació de tecnologies
facilitadores transversals
Projectes
d’especialització i
competitivitat territorial
(PECT)
Iniciatives impulsades des
del territori que articulen
projectes per a la
transformació econòmica
del territori a partir de la
innovació i la col·laboració
entre els agents de la
quàdruple hèlix
(universitats, centres
d'R+D+I, empreses i
ciutadania)
Programa de compra
pública d’innovació
Impulsa l’R+D+I
empresarial des de la
demanda
pública, racionalitza la
despesa pública i millora
els serveis públics
(prioritza els àmbits
social, de la salut i de
l’economia circular)
Nuclis tecnològics
Empreses que, en
cooperació amb agents
del sistema d’R+D+I,
donen resposta a un repte
tecnològic
Activitats emergents
Activitats generades per
nou coneixement científic
i aplicacions
tecnològiques (com el
grafè, el cervell humà, la
fusió d’energia, les dades
massives en tecnologies
òmiques i Internet de les
coses) per les quals la
Unió Europea ha fet una
clara aposta de futur

Transferència de
coneixement
Reforça el traspàs de
coneixement de les
universitats i centres de
recerca al teixit productiu

Subvenció
del FEDER

Finançament de la
bestreta del FEDER

Calendari

Unitat gestora

72 MEUR

72 MEUR de
finançament de la
Generalitat de
Catalunya (previstos
a l’Acord del
Govern)

Convocatòria del
2015 (24
MEUR), que es
resoldrà el juny
del 2016
Convocatòria del
2016 (24 MEUR)
Convocatòria del
2017 (24 MEUR)

ACCIÓ

72 MEUR

72 MEUR de
finançament dels
ens locals, els
agents d’R+D+I i
entitats sense ànim
de lucre del territori

Convocatòria del
2016 (50 MEUR)
Convocatòria del
2018-19 (22
MEUR)

Direcció General
d’Administració
Local

El setembre del
2016 s'iniciarà el
programa.

Departaments
de la
Vicepresidència
i d’Economia i
d’Hisenda, Salut
i Territori i
Sostenibilitat

Convocatòries
anuals de 5
MEUR per al
període 20152020

ACCIÓ

10 MEUR

5 MEUR de
finançament de la
Generalitat de
Catalunya,
(previstos a l’Acord
del Govern); 5
MEUR de
finançament dels
agents de recerca i
innovació

Signatura de 5
convenis durant
el 2016 i el
2017

Direcció General
de Recerca i
Secretaria per la
Governança de
les TIC

40 MEUR

Per als convenis del
2016 (20 MEUR), 15
MEUR de
finançament de la
Generalitat de
Catalunya (previstos
a l’Acord del
Govern) i
finançament
d’universitats i
centres de recerca
(5 MEUR)

El 2016,
convenis (20
MEUR) amb
OTRIS, centres
CERCA i xarxes
temàtiques de
referència.
A partir del 2018
se signaran la
resta de
convenis (20
MEUR)

Direcció General
de Recerca

50 MEUR

30 MEUR

Pressupost de les
entitats públiques
que executin
projectes
(Generalitat i altres
entitats del sector
públic). 0,5 MEUR
de finançament de
la Generalitat de
Catalunya per a
actuacions de suport
a la CPI (previstos a
l’Acord del Govern)
30 MEUR de
finançament de la
Generalitat de
Catalunya (previstos
a l’Acord del
Govern)
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Instrument

Subvenció
del FEDER

Programa indústria del
coneixement
Afavoreix la valorització i
la transferència dels
resultats de la recerca
(convocatòries de llavor i
producte) i per estimular
l’esperit emprenedor
(convocatòria de mercat)
Projectes d’R+D+I en el
marc d’iniciatives
regionals europees, com
la Vanguard Initiative o la
Plataforma
d’especialització
intel·ligent per a la
modernització industrial
Reforçament de les
capacitats
tecnològiques de les
infraestructures de
recerca i innovació
Augmenta la competitivitat
en el context europeu i
mundial i la contribució als
reptes econòmics i socials
del país
Actuacions de
l’Ajuntament de
Barcelona en el marc de
la RIS3CAT

Més

informació:

Finançament de la
bestreta del FEDER

Calendari

Unitat gestora

12 MEUR de
finançament de la
Generalitat de
Catalunya (previstos
a l’Acord del
Govern)

Convocatòries
anuals des del
2015.
Pressupost de
les
convocatòries
2016 i 2017: 1,2
MEUR anuals
per a llavor i 1,6
MEUR anuals
per a producte

AGAUR (llavor i
producte) i
ICF (mercat)

10 MEUR

Pendent de
determinar, en
funció dels projectes

Pendent de
determinar, en
funció del
calendari dels
projectes
impulsats amb
altres regions

ACCIÓ

70 MEUR

Finançament dels
agents del sistema
de recerca

Convocatòries i
convenis durant
el període 2015
-2018

Direcció General
de Recerca

40 MEUR

Finançament de
l’Ajuntament de
Barcelona

Conveni signat
l’any 2015

Ajuntament de
Barcelona

12 MEUR

Pla

d’acció

de

la

RIS3CAT

(http://catalunya2020.gencat.cat/web/.content/00_catalunya2020/Documents/estrategies/fitxer
s/pa_ris3cat.pdf ).
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El Govern analitza l’informe de seguiment del Pla per a
la Implantació de la Finestreta Única Empresarial, que
ha augmentat el seu catàleg de tràmits en un 250%


Els indicadors mostren una evolució positiva tant pel que fa a
tràmits que ja es poden iniciar i finalitzar a través de la finestreta,
les subvencions o ajuts que es poden demanar o els municipis
adherits



Iniciat al 2011, el Pla per a la Implantació de la FUE es va concebre
per reduir les càrregues administratives a les empreses i crear un
únic punt de relació entre Administració i empreses, professionals
i intermediaris

El Govern ha analitzat avui l’informe de seguiment del Pla per a la Implantació
de la Finestreta Única Empresarial (FUE) 2015-2017, un informe que reflecteix
una evolució positiva, tant pel que fa a la incorporació de tràmits que es poden
iniciar i finalitzar a través de la finestreta, les línies d’ajuts o subvencions que
les empreses i persones emprenedores hi poden sol·licitar directament o el
nombre de municipis que s’han adherit a aquesta iniciativa de simplificació
administrativa.
Aprofundir en el canvi de model de la relació entre les empreses i
l’Administració
Una de les eines per consolidar aquest canvi de model que va impulsar
l’anterior Pla FUE (2011-2014) va ser la millora de la regulació i la simplificació
administrativa. Això es va concretar amb l’aprovació l’any passat de la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica.
A partir de l’aprovació d’aquesta nova norma les empreses que porten a terme
activitats que no tenen impacte en el medi ambient o en la seguretat i la salut
de les persones poden iniciar la seva activitat de forma més ràpida, àgil i de
forma estàndard arreu del territori. Addicionalment, s’està avançant en el
procés d’identificació i revisió de normes que afecten l’activitat econòmica per
tal de reduir encara més les càrregues sobre les empreses.
Consolidar i incrementar el catàleg de tràmits de la FUE, i implantar la
eina al món local
Des de la posada en marxa del primer Pla per a la Implementació de la FUE,
el seu catàleg de tràmits ha experimentat un creixement de gairebé un 250%,
ja que ha passat de 145 tràmits l’any 2011 a 506 el primer trimestre del 2016.
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Anant al detall, un 62% dels tràmits que assumeix la FUE es poden iniciar en
aquesta instància i un 28% també es poden finalitzar de forma immediata en
la mateixa Finestreta Única. Així mateix, tots els tràmits del catàleg estan
disponibles a Canal Empresa (canalempresaweb.gencat.cat), el portal de
serveis i tràmits per a les empreses, i en el 34% es pot realitzar la gestió
íntegrament pel canal electrònic.
En paral·lel, la FUE continua amb el procés d’incorporació de subvencions i
ajuts al seu catàleg de tràmits, quelcom molt important tenint en compte
l’interès que desperten en els emprenedors en tant que són eines bàsiques
per reforçar el finançament de les seves iniciatives. Així, el 2014 se’n van
incorporar 25 línies, i es van arribar a gestionar 4.342 expedients de sol·licitud
d’ajut, mentre que l’any passat ja van ser 44 les línies incorporades, amb
5.659 expedients gestionats. El primer trimestre de 2016 s’ha saldat amb 8
línies d’ajut o subvenció més en el catàleg.
Pel que fa a la implantació de la FUE al món local, l’aplicació de la nova llei de
simplificació administrativa ha suposat un increment substancial de municipis
adherits a la FUE. Així, en data 26 de maig de 2016 un total de 817 municipis
de tot Catalunya ja s’han adherit a la Finestreta Única i 13 més estan en vies
de fer-ho. D’aquesta manera, els emprenedors que volen iniciar una activitat
comercial o de serveis des de Canal Empresa, podran fer totes les gestions
que necessiten per fer-ho possible, amb independència de l’administració
responsable. Els 91 municipis que resten són els que tenen més població i
disposen de solucions pròpies de tramitació.
Donar a conèixer el model de relació entre empreses i Administració
Amb l’objectiu que la Finestreta Única Empresarial sigui un recurs conegut i
aprofitat tant per les administracions com per les mateixes empreses i
persones emprenedores, l’informe de seguiment preveu continuar insistint en
les tasques de difusió de l’eina mitjançant articles en mitjans de comunicació
tradicionals, xarxes socials, jornades presencials per a personal de les
administracions.
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El Govern aprova el darrer tram del regadiu AlgerriBalaguer i culmina una obra que posa en reg gairebé
8.000 hectàrees


També ha aprovat una nova fase de les obres de la concentració
parcel•lària del terme municipal de Balaguer que inclouen
actuacions en la xarxa de camins i la xarxa de drenatges



El conjunt d’actuacions suposaran una inversió de 7,7 M€

El Govern ha aprovat el darrer tram de l’obra del regadiu Algerri-Balaguer.
Aquest sector de reg, de 792 hectàrees, que pertany al terme municipal de
Balaguer, és l’últim dels tres sectors en què s’ha dividit les actuacions
d’aquesta obra, que posa en reg gairebé 8.000 hectàrees.
La posada en reg d’aquest sector comportarà la instal·lació de més de 29
quilòmetres de canonades de reg de diferents diàmetres, així com la
instal·lació de 237 preses parcel·làries i 149 hidrants, a banda d’altres
instal·lacions complementàries.
Paral·lelament, el Govern també ha aprovat, avui, una nova fase de les obres
relacionades amb la concentració parcel·lària del terme municipal de
Balaguer, les quals es van iniciar l’any 2011 i s’han anat executant en
diferents fases per motius pressupostaris. Les actuacions incloses en aquesta
fase tenen en compte les obres del regadiu previstes d’executar i responen a
les prioritats manifestades pel territori.
Les obres de concentració inclouen, bàsicament, actuacions en la xarxa de
camins i la xarxa de drenatges. El projecte aprovat preveu actuar en més de 9
quilòmetres de camins de diferents amplades de ferm i l’execució de més de 5
quilòmetres de drenatges subterranis a la zona de reg. D’altra banda, també
està previst executar mesures correctores de l’impacte ambiental, com ara la
construcció d’una torre de nidificació i altres actuacions com per exemple
condicionament físic del sòl, hidrosembres i plantacions, entre altres.
El conjunt d’actuacions, incloent tant les relacionades amb la posada en reg
com les de l’obra de concentració, suposaran una inversió de 7,7 M€.
Els treballs de la concentració han permès una reducció molt significativa del
nombre de parcel·les que inicialment aportava cada propietari al procediment,
fet que ha facilitat la constitució d’explotacions agrícoles més viables, ja que
s’ha pogut disposar de forma contigua les propietats dels diferents membres
de les explotacions familiars, i s’ha produït així, un efecte multiplicador en el
procés d’agrupament de finques. De la mateixa manera s’ha pogut integrar en
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les explotacions resultants les parcel·les que els propietaris han adquirit
durant el procediment de reparcel·lació, així com les d’aquells propietaris que
les han volgut traslladar al costat de les explotacions dels seus cultivadors.
Les actuacions en matèria de regadius són una aposta prioritària del Govern
català, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament d'una agricultura i una
ramaderia més competitives, que permetin garantir les rendes i fixar la
població en el territori, així com la millora de les condicions de vida de la
població beneficiada.
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El Govern crea el Programa del Poble Gitano i de la
Innovació Social per consolidar el reconeixement
d’aquest col·lectiu a la societat catalana


En el marc d’aquest programa s’impulsarà la renovació i avaluació
del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya i es crearà una
estructura que promogui i consolidi la participació institucional de
les gitanes i els gitanos a la societat catalana

El Govern ha aprovat la creació del Programa del Poble Gitano i de la
Innovació Social. Aquest programa té com a objectius prioritaris impulsar la
renovació del Pla integral del poble gitano de Catalunya; consolidar el
reconeixement i la participació institucional dels gitanos i les gitanes, i
planificar noves metodologies i circuits de treball més eficients i innovadors,
per tal de millorar-ne l'impacte social.
El programa, que té una durada de 3 anys prorrogable, restarà adscrit a la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, que compta amb les competències en matèria
d’atenció i promoció del poble gitano a Catalunya.
En el marc del nou programa s’establiran les bases per a la implementació, la
renovació i l’avaluació del Pla integral del poble gitano, que defineix les
polítiques públiques del Govern de la Generalitat per millorar les condicions de
vida dels gitanos equiparar el compliment dels seus drets amb la resta de la
ciutadania. En aquest sentit, es desplegaran estratègies per implementar
actuacions d'èxit en els àmbits d'educació, treball, cultura, justícia, salut,
habitatge, interior, mitjans de comunicació, foment de l'associacionisme i ens
locals.
El Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social també preveu impulsar
una nova estructura que consolidi el reconeixement i la participació
institucional del poble gitano a la societat catalana.
D’altra banda, s’analitzaran nous circuits de col·laboració i metodologies
d'intervenció que permetin donar resposta als reptes de la Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària de manera més efectiva, eficient i sostenible i es
planificaran accions transversals que contribueixin a incrementar l'impacte
social dels projectes d’aquesta Direcció en el territori. En aquest sentit, el
Programa definirà processos participatius estables i un diàleg continu entre la
ciutadania i la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, tot incorporant la
cultura d'innovació en l'estructura, els projectes i els equips de treball.
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El
Govern
es
personarà
en
el
d’inconstitucionalitat de l’Estat contra
d’emergència social


recurs
la llei

La Generalitat presentarà al·legacions en defensa de la norma
recorreguda pel Govern espanyol davant del Tribunal
Constitucional i demanarà l’aixecament de la suspensió dels
articles i disposicions impugnats

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat personar-se en el recurs
d’inconstitucionalitat promogut pel president del Govern de l’Estat contra
determinats articles i disposicions de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica. La Generalitat defensa la constitucionalitat de la norma
d’acord amb les competències pròpies en matèria d’habitatge, consum i
serveis socials, que fa valer plenament a l’hora de protegir les persones que
estan en situació de vulnerabilitat. També demanarà l’aixecament de la
suspensió dels preceptes impugnats, que el TC ha de resoldre en el termini de
5 mesos.
La decisió de l’Executiu català de personar-se en el recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015 ha estat adoptada a proposta de la
consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell
Borràs, després de revisar l’informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat de
Catalunya. El termini per personar-se davant del Tribunal Constitucional
finalitza el proper 27 de juny.
El Govern de la Generalitat va denunciar el recurs d’inconstitucionalitat de la
llei d’emergència social catalana com una decisió política i no tècnica, que
deixava exposades moltes persones vulnerables. Com a resposta, el Govern
va anunciar que, juntament amb el Consell de l’Advocacia de Catalunya, les
entitats municipalistes i els promotors de la ILP d’habitatge, redactaria una
nova llei d’emergència social que reculli tot allò que ha quedat suspès després
que el Tribunal Constitucional hagi admès a tràmit el recurs del Govern
espanyol, amb l’objectiu de mantenir les eines per donar resposta a les
necessitats d'habitatge i fer front a la pobresa energètica.
El Consell de Ministres del 29 d’abril va informar de la presentació per part del
president del Govern de l'Estat d’un recurs d'inconstitucionalitat contra els
articles 2 (apartat 2), 3, 4, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 i 9), 7, la disposició addicional,
la disposició transitòria segona (apartat primer i apartat segon pel que fa a
l'aplicació de l'article 7) i la disposició final tercera de la llei d’emergència
social catalana. El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs per
mitjà de la provisió de 25 de maig, fet que va comportar la suspensió
automàtica dels preceptes impugnats atès que la sol·licitud del Govern central
invocava l’article 161.2 de la Constitució espanyola, que així ho preveu.
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Altres Acords de Govern
Aprovada
la reestructuració del
Administracions Públiques i Habitatge

Departament

de

Governació,

El Consell Executiu ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, que en regula
l’estructura orgànica i defineix de forma detallada les funcions atribuïdes als
diferents òrgans administratius. Amb aquesta mesura, el Govern complementa
el Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de
Governació, que en va establir l’estructura bàsica, amb la incorporació de les
competències d’habitatge i el manteniment de les atribucions en matèria
d’administracions públiques, administració electrònica, cooperació amb
l’Administració Local; processos electorals i afers religiosos. Aquesta nova
reestructuració inclou la supressió d’un servei i d’una àrea funcional, i la
creació d’una nova àrea. Tots els canvis al Departament comporten un estalvi
anual de 48.021,72 euros.
Les funcions de selecció de personal de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya passen a ser assumides per la nova àrea funcional de l’Oficina de
Selecció de Personal de la Direcció General de Funció Pública. Dins de la
mateixa Secretaria d’Administració i Funció Pública se suprimeix l’Àrea de
Qualitat i Millora de Processos. Igualment, se suprimeix el Servei de Difusió
del Gabinet Tècnic, dependent de la Secretaria General, i les seves funcions
es reparteixen en altres àrees existents del mateix Gabinet.
Aprovades les obres de reparació i millora d’un talús de l’N-II a Arenys
de Mar
El Govern ha aprovat aquest dimarts declarar com a obra d’emergència
l’estabilització del talús de l’N-II situat entre els punts quilomètrics 656+200 i
656+400, a Arenys de Mar (Maresme). La millora està pressupostada en
91.500,01 euros.
Les intenses pluges d’aquesta primavera van ocasionar despreniments de
terres i restes vegetals que van ocupar la vorera i part de la calçada de la
carretera, sense ocasionar danys.
Per evitar que es torni a produir aquesta situació i garantir la seguretat, els
treballs que es duran a terme consistiran a sanejar la zona afectada i
estabilitzar el terraplè; reparar la malla de protecció; talar arbres, retirar la
vegetació sobrant, i col·locar, mantenir i retirar les mesures de protecció i
d’encarrilament del trànsit.
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Aprovada la millora del servei d’abastament d’aigua de la presó del
Catllar, que resultava insuficient
El Consell Executiu ha aprovat l’ocupació urgent de béns i drets afectats
d’expropiació per poder executar el projecte de millora del servei d’abastament
d’aigua potable a la presó de Mas Enric, al Catllar (Tarragonès). La relació
d’aquests béns va ser sotmesa a informació pública sense rebre cap
al·legació.
L’any 2015 van finalitzar les obres bàsiques per subministrar aigua al centre
penitenciari i al dipòsit de Can Panxé, cosa que va possibilitar que el
novembre d’aquell any entrés en funcionament aquesta infraestructura.
No obstant, la diferència de cota que hi ha entre el dipòsit i la presó ha posat
en evidència la necessitat de construir una nova estació de bombament i
l’ampliació de la potència del subministrament elèctric. Per aquest motiu, el
febrer d’enguany es va aprovar el corresponent projecte de millora, que
comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i
drets afectats.
El Govern resol sobre el canvi de nom del municipi de la Torre de
Cabdella pel de la Torre de Capdella
El Consell d’Executiu ha acordat denegar el canvi de nom del municipi de la
Torre de Cabdella pel de la Torre de Capdella, d’acord amb un informe de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) que considera que la forma escrita
proposada no s’adequa a la normativa vigent de la llengua catalana. El
Govern ha tingut en compte que la denominació proposada per l’Ajuntament
de la Torre de Cabdella vulnera el contingut de l’article 18 de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística, segons el qual els topònims de Catalunya
tenen com a única forma oficial la catalana.
D’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, la forma
escrita –bd- és la que reflecteix adequadament la pronúncia, sonora [bd] i no
sorda [pd], del topònim Cabdella, de la mateixa manera que s’aplica en els
noms que presenten aquesta mateixa pronúncia.
Una altra raó que al·lega l’IEC és que amb l’acceptació del canvi es
vulnerarien les competències sobre normativa lingüística del propi Institut, ja
que la Generalitat de Catalunya va adoptar la forma normativa de Cabdella en
la primera llista oficial de noms de municipis, publicada l’any 1933, a partir de
la proposta elaborada per Pompeu Fabra, Josep M. de Casacuberta i Joan
Coromines. D’altra banda, també suposaria un empobriment del patrimoni
lingüístic i cultural, atesa la rellevància històrica d’aquest topònim que
correspon a un nom propi de lloc històric, documentat des del segle XI.
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