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El Govern destina 25,7 milions d'euros a la línia d'ajuts 
per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació del PUOSC 2016 i 2017 

 

 L’Executiu manté la continuïtat de la cooperació econòmica en les 
inversions al món local i obre una nova convocatòria d’aquestes  
subvencions perquè s’adaptin a les necessitats actuals dels ens 
locals 

 

 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de setembre 
de 2016 

  

El Govern ha aprovat les bases reguladores de la línia de subvencions per a 
despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2016-2017, adreçada als 
municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades. Amb la nova 
convocatòria, el Govern manté la continuïtat de la cooperació econòmica en 
les inversions al món local, per un import de 25.735.911,68 euros. 
 
Aquestes subvencions del PUOSC tenen com a principals objectius la 
contribució a l’impuls econòmic local, l’alliberament de despesa corrent dels 
ens locals, per permetre la seva destinació a altres accions que garanteixin 
l’estat del benestar, i el foment de la cultura del manteniment de les inversions 
fetes abans de l’inici de obres noves.  
 
El PUOSC per als anys 2016 i 2017 es finançarà amb les aportacions de la 
Generalitat i les consignades en els pressupostos de les diputacions 
provincials que es formalitzen mitjançant la subscripció d’un conveni amb el 
Departament de Governació. L’aportació per part de les diputacions a aquesta 
nova convocatòria del pla serà d’un total de 34.264,088,32 euros. 
  
Seran subvencionables les actuacions que els ens locals hagin dut a terme 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, mentre que per a les 
subvencions de l’anualitat 2017 ho seran les despeses realitzades entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 2017. 
 
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, es podran atorgar d’ofici 
bestretes de fins al 50% de la subvenció atorgada. La part restant es tramitarà 
un cop els ens locals beneficiaris hagin presentat la justificació de la totalitat 
de les despeses de l’actuació subvencionada. 
 
Aquestes subvencions es regeixen pel procediment de simple concurrència, 
és a dir, que s’atorgaran amb la presentació de la sol·licitud i el compliment de 
tots els requisits continguts en les bases.  
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El Govern impulsa una plataforma d’inversió per 
finançar projectes d’estalvi i eficiència energètica 
  

 L’objectiu és promoure inversions públiques i privades mitjançant 
empreses de serveis energètics (ESE), i incentivar l’orientació de 
productes financers cap a l’economia sostenible 

 

 L’Institut Català d’Energia aportarà 8,3 milions d’euros a la 
plataforma, que pretén aixecar 340 milions d’euros procedents del 
Pla Juncker i del sector privat 

 
El Govern ha aprovat avui impulsar una plataforma d’inversió en projectes 
d’estalvi i eficiència energètica, destinada a facilitar l’accés al finançament a 
les empreses de serveis energètics (ESE) perquè incrementin la seva actuació 
tant en el sector públic com en el privat. L’instrument està ideat pels 
departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda i d’Empresa i 
Coneixement, i s’emmarca en les accions de finançament que impulsa la Unió 
Europea en aquest àmbit, especialment a través del Pla Juncker. La 
Generalitat, a través de l’ICAEN, aportarà 8,3 milions d’euros a la plataforma, 
que pretén aixecar 340 milions d’euros per finançar inversions directament 
relacionades amb la transició cap a un model energètic més sostenible. 
  
A partir d’ara, la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i 
Regulació, l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) treballaran en el disseny de la plataforma i en la selecció de l’entitat 
gestora. Aquesta labor comportarà implicar entitats privades i entitats de crèdit 
públic en la recerca de noves fórmules de finançament que són necessàries 
per a la configuració d’un sistema energètic que no es basi en el consum 
d’energies fòssils.    
  
L’objectiu de la plataforma d’inversió serà impulsar les inversions en mesures 
d’estalvi i eficiència energètica i en petites instal·lacions d’energies renovables 
tant en el sector públic com en el sector privat mitjançant ESE. Aquestes 
empreses s’encarreguen d’implementar mesures d’estalvi energètic a tercers 
tot garantint-los un estalvi en el consum d’energia i en la factura que pot 
superar el 30%. La seva actuació –que inclou inversions i manteniment- es 
retribueix en funció de l’estalvi assolit. Aquests projectes, però, tenen un retorn 
a llarg termini –entre 10 i 15 anys-, fet que dificulta que, a mesura que inicien 
projectes, les ESE puguin aconseguir més recursos per afrontar noves 
inversions. 
 
La plataforma facilitarà a les ESE l’accés al finançament per iniciar nous 
projectes. L’ESE remunerarà la plataforma en funció de la garantia de 
rendiment del projecte d’estalvi i eficiència energètica. Igualment, l’instrument 
permetrà agrupar diferents projectes per donar-los volum, fet que en facilitarà 
l’avaluació de riscos per part del sector financer.  
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A banda de treballar en el disseny de la plataforma, l’ICF participarà en el 
cofinançament dels projectes d’estalvi i eficiència energètica que es duguin a 
terme i gestionarà la interlocució amb els inversors i, si escau, amb el Banc 
Europeu d’Inversions i les entitats financeres. 
 
Actuacions per valor de 460 milions a Catalunya 
  
Els 8,3 milions d’euros que l’ICAEN aportarà a la plataforma procedeixen de 
les desinversions que ha fet l’organisme, principalment en plantes de 
cogeneració en les quals participava des que en els anys 90 es va incentivar 
l’aplicació d’aquesta tecnologia –aleshores molt eficient- a la indústria i que 
avui ja no requereixen participació pública. Aquesta reorientació dels recursos 
públics cap a actuacions de gestió de la demanda d’energia s’insereix en les 
polítiques del Govern de transició cap a un nou model energètic i de lluita 
contra el canvi climàtic. 
  
Amb aquesta iniciativa, el Govern pretén salvar la barrera que suposa l’accés 
al finançament per al desenvolupament d’aquest mercat. El potencial 
d’inversió en eficiència energètica i petites instal·lacions d’energies renovables 
a Catalunya és elevat; així, en l’àmbit dels edificis i infraestructures de les 
administracions públiques i de la indústria s’han identificat actuacions per valor 
de 460 milions d’euros. Igualment, a Catalunya hi ha un elevat nombre 
d’empreses amb coneixement i capacitat tècnica per implementar aquest tipus 
de projectes, però la seva dimensió i les característiques d’aquest model, que 
requereix grans inversions a llarg termini, en limita el marge d’activitat.    
  
El paper de les diputacions 
  
La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Promoció 
Econòmica, Competència i Regulació, està mantenint converses amb la 
Diputació de Barcelona, que s’estendran a les altres diputacions, per 
determinar la seva possible participació en la plataforma d’inversió. Les 
diputacions podrien participar en la plataforma de diverses maneres: 
mitjançant l’aportació de recursos (com la Generalitat de Catalunya), 
col•laborant tècnicament en la definició de l’instrument per garantir que també 
dóna resposta a les necessitats dels ens locals, impulsant l’estandardització 
de projectes i la demanda de les administracions locals. En el cas que les 
diputacions estiguessin interessades a impulsar un instrument financer 
complementari a la plataforma, s’analitzarà quin seria el seu encaix òptim. 
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El Govern prorroga el Programa d’escola inclusiva i 
d’atenció a la diversitat el curs vinent 

 

 Permetrà el manteniment de 360 llocs de treball de personal no 
docent de suport als centres 

 

 Suposa una millora de l’atenció educativa als alumnes amb 
necessitat específica de suport educatiu i un impuls cap a una 
escola inclusiva i de qualitat 

 

El Govern, a través del Departament d’Ensenyament, ha aprovat avui l’acord 
pel qual es prorroga per al curs escolar 2016-2017 el Programa d’escola 
inclusiva i d’atenció a la diversitat, que inicialment es va aprovar amb la 
durada d’un curs escolar corresponent al 2015-2016. Aquest preveu el 
manteniment de 360 llocs de treball de personal no docent de suport als 
centres, amb la finalitat d’adequar-los a les noves necessitats de l’alumnat 
dels centres educatius de cara al curs vinent.   
 
L’acord suposarà una millora de l’atenció educativa als alumnes amb 
necessitat específica de suport educatiu i un impuls cap a una escola inclusiva 
i de qualitat. Concretament, els 360 llocs de treball, amb una dotació 
econòmica de  10.000.000 €, corresponen a 56 dotacions de tècnics 
especialistes d’educació infantil (TEI), 93 dotacions de tècnics d’integració 
social i 211 d’educadors per a les unitats de suport a l’educació especial 
(USEE).  
 
Aquest programa, que es va crear per Acord de Govern el 21 de juliol de 
2015,  s’emmarca en l’Acord del Govern de 12 de maig del mateix any sobre 
la flexibilització de la contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i 
contractacions del personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, que considera com a serveis 
públics essencials el personal d’administració i serveis adscrits a centres 
educatius del Departament d’Ensenyament, i que preveu la contractació de 
personal laboral per executar programes de caràcter temporal.  
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El Govern reforça l’alumnat d’ESO amb necessitats 
específiques a través d’activitats d’adaptació al medi 
escolar  
 

 Aquestes es duen a terme en unitats d’escolarització compartida 
com a recurs extern i complementari de les activitats pròpies del 
centre docent 

 

 Estan adreçades a alumnes que presenten problemes de conducta 
greus, absentisme injustificat o fort rebuig escolar 

 
El Govern ha autoritzat el Departament d’Ensenyament per a la realització 
d’activitats complementàries específiques de l’ESO, adreçades a l’alumnat 
amb necessitats específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, en 
unitats d’escolarització compartida (UEC). Es tracta doncs d’un recurs extern i 
complementari que es realitza en les UEC i que se suma a les activitats 
pròpies que du a terme el centre educatiu en què estan matriculats aquests 
alumnes. 
 
Dins de l’atenció a la diversitat, les UEC són una mesura externa adreçada als 
alumnes que, malgrat les estratègies adoptades pel centre, presenten 
problemes de conducta greus, absentisme injustificat o fort rebuig escolar. Així 
doncs, un dels objectius primordials de les UEC en aquest cas és aconseguir 
que l’alumnat, que s’ha vist provisionalment en una situació explícita de 
desvinculació amb el seu centre de procedència, ara en un entorn més flexible 
i facilitador, pugui desenvolupar les seves potencialitats d’aprenentatge i 
afavorir un procés de maduració satisfactori de la seva personalitat. 
 
L’escolarització a les UEC suposa una escolarització compartida amb el 
centre docent en què l’alumne està matriculat i del qual en continuarà 
dependent a efectes acadèmics i administratius. Aquesta escolarització té 
sempre caràcter temporal i es podrà revisar al llarg del curs escolar. S’adreça 
habitualment a alumnat d’entre 14 i 16 anys, i/o extraordinàriament fins a 18 
anys, que determina el Departament d’Ensenyament. 
 
En el marc del decret de 2015 d'ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria, que regula l’atenció a la diversitat dels alumnes, el 
Departament d'Ensenyament promou l’elaboració i formalització de convenis 
de col·laboració amb l’administració local per oferir el servei UEC a través 
d’una configuració territorial adequada que respongui a les demandes reals de 
places. 
 
Aquesta actuació comporta unes despeses d’un import total d’1.062.100,00€ i 
es deriva del conveni amb diverses corporacions locals per a la realització 
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d’aquestes activitats complementàries per al curs 2016/2017. Les despeses es 
distribueixen en les anualitats següents: 391.300,00 € el 2016 i 670.800,00 € 
el 2018.  
 
Els serveis prestats per les corporacions locals complementen els propis 
recursos del centre docent, garantint actuacions integrals, així com una 
educació de qualitat, col·laborant, si és el cas, en el desenvolupament dels 
programes de diversificació curricular que comporti la realització d’activitats 
fora del centre de qualsevol dels tres grans àmbits que integren aquests 
programes: un àmbit de caràcter lingüístic i social, un àmbit científic i 
tecnològic, i un àmbit pràctic. 
 
Aquest import d’1.062.100,00€ s’emmarca en una despesa total de 
14.232.768,00€ euros fins el 31 de juliol de 2018, que el Departament 
d’Ensenyament destinarà a activitats complementàries específiques de 
l’educació secundària obligatòria que es duen a terme en unitats 
d’escolarització compartida. Aquest servei complementari es presta no només 
mitjançant els convenis amb corporacions locals sinó també amb contractes 
amb empreses i entitats.  
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El Govern destina 3,75 milions d’euros a ajuts per a la  
restauració i conservació d’immobles de notable valor 
cultural  
 

 Les subvencions estan destinades a obres de consolidació o 
restauració en immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat 
de béns culturals d'interès nacional (BCIN) o béns culturals 
d'interès local (BCIL) 

 
El Govern ha aprovat avui una línia d’ajuts per valor de 3,75 milions d’euros 
per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable 
valor cultural. Les subvencions es materialitzaran en dues anualitats: 
2.400.000 € l’any 2016 i 1.350.000 € l’any 2017.  
 
L'objectiu és contribuir econòmicament durant un període biennal a l'execució 
d'obres de consolidació o restauració en immobles situats a Catalunya i 
protegits en qualitat de béns culturals d'interès nacional (BCIN) o béns 
culturals d'interès local (BCIL).  
 
Els destinataris d'aquesta línia d'ajuts, que gestiona l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura, són les persones 
físiques i les agrupacions de persones físiques, les fundacions i altres entitats 
sense ànim de lucre, les agrupacions d'entitats sense ànim de lucre, els ens 
locals i els ens que en depenen, així com altres tipus d'unitat econòmica i 
patrimoni separat que no tinguin ànim de lucre.  
 
El període en què es preveu obrir la convocatòria per a la presentació de 
sol·licituds és del 8 al 26 de setembre.  
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El Govern aprova la renovació dels equipaments 
tecnològics del 112 per un import superior als 2 
milions d’euros 
 

 La inversió es distribuirà en cinc anualitats i implica l’adquisició 
dels gravadors dels centres del CAT112  de Zona Franca i Reus 

 
El Govern ha aprovat avui que el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència CAT112 (Telèfon d’Emergències 112 de Catalunya) del 
Departament d’Interior, renovi els seus equipaments tecnològics amb una 
inversió de més de 2 milions d’euros.  
 
La inversió, de 2.092.597 euros, es distribuirà en cinc anualitats i implica 
l’adquisició, a través d’un concurs públic, dels gravadors dels 2 centres del 
CAT112 (Zona Franca i Reus). Aquests gravadors enregistren totes les 
trucades als telèfons d’emergències com a  garantia d’un bon servei.  
 
La inversió del Departament d’Interior en nous equipaments tecnològics també 
servirà per renovar i actualitzar les centraletes dels dos centres del CAT112, 
que són el punt d’entrada de totes les trucades al telèfon d’emergències 112 
de Catalunya. Les centraletes necessiten una actualització constant, tant en 
maquinària com en programari, perquè el servei al ciutadà es doni de  manera 
fiable i ininterrompuda les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.  
 
A més, la inversió comportarà la renovació dels servidors del centre CAT112 
de Reus, ja que els que actualment estan operatius són de l’any 2010. Amb 
l’actualització, el maquinari millorarà el rendiment de l’aplicació SENECA amb 
la que opera el CAT112, farà també disminuir els costos de manteniment. 
 
Cada dia de mitjana el CAT112 rep més de 7.000 trucades. Els operadors del 
CAT112 atenen les trucades en català, castellà, anglès, francès i alemany, i 
els mesos d’estiu augmenta l’activitat al telèfon d’emergències.  
 
El CAT112, en successives enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió CEO, té 
una puntuació alta en l’atenció als ciutadans. Així, el 87% dels ciutadans que 
han trucat al telèfon d’emergències 112 qualifiquen l’atenció rebuda com a 
“bona” o “molt bona”. 
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El Govern dóna suport a la traducció d’obres literàries 
al català  
 

 Aprova la convocatòria d’una línia d’ajuts dotada amb 75.000 
euros destinada a les empreses editorials   

 
El Govern ha aprovat una despesa pluriennal destinada a la convocatòria de 
subvencions a la traducció al català d’obres literàries en altres llengües. La 
línia d’ajuts està dotada amb 75.000 euros, que es faran efectius en dues  
anualitats: 60.000 euros l’any 2016 i 15.000 euros l’any 2017.   
 
Aquestes subvencions es convoquen amb periodicitat anual, però tenen un 
abast temporal superior perquè, tot i que l’ajut es destina a la traducció, cal 
acreditar també la distribució i comercialització de les obres traduïdes, que pot 
materialitzar-se més tard.  
 
Les persones destinatàries d'aquesta línia de subvencions són les empreses 
editorials, siguin persones físiques o jurídiques, l'activitat de les quals tingui 
incidència a Catalunya. Aquest ajuts corresponen a una convocatòria del 
Departament de Cultura proposada per la Institució de les Lletres Catalanes i 
que gestiona l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).  
 
El període en què es preveu obrir la convocatòria per a la presentació de 
sol·licituds és del 8 al 21 de setembre. 
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El Govern defineix nous criteris en la seva política 
commemorativa i adapta la Comissió de 
Commemoracions a l’estructura dels departaments 

 

 L’objectiu és impulsar i promoure actuacions per rememorar 

esdeveniments i personalitats històriques, artístiques, científiques 

o culturals, d’especial rellevància en la història de Catalunya 

 

 Posa èmfasi en activitats destinades a reconèixer el protagonisme 

femení i les aportacions de les dones al patrimoni cultural i 

històric de Catalunya 

El Govern ha aprovat el Decret de la política commemorativa del Govern de la 
Generalitat i de la Comissió de Commemoracions per tal de definir nous 
criteris en la seva política de commemoracions i adaptar l’estructura i funcions 
de la Comissió a la nova estructura dels departaments.  
 
La política commemorativa del Govern té com a objectiu promoure actuacions 
per rememorar i donar a conèixer esdeveniments i personalitats històriques, 
artístiques, científiques o culturals, d’especial rellevància en la història de 
Catalunya. Va ser regulada per primer cop l’any 2011 i atesa l’experiència 
acumulada des de llavors, el nou Decret actualitza els objectius de la política 
de commemoracions. Així mateix es regulen les funcions i la composició de la 
Comissió d’acord amb el nou àmbit de competència dels departaments arran 
de la nova reestructuració de l’Administració de la  Generalitat.  
 
El Decret estableix els criteris que han de regir la política commemorativa del 
Govern: 
 
-  Posar en relleu, recuperar i divulgar la memòria d’esdeveniments i 
personalitats històriques, artístiques, científiques o culturals, que han deixat 
empremta en el patrimoni col•lectiu dels catalans, que tenen un caràcter 
nacional i que compleixin cinquantenaris, centenars o aniversaris d’ordre 
superior. 
 
-  Fer atenció especial a aquells esdeveniments i personalitats que tinguin 
caràcter institucional. 
 
- Tenir en consideració els fets i activitats destinats a reconèixer el 
protagonisme femení i les aportacions de les dones al patrimoni cultural i 
històric de Catalunya. 
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-  Promoure els actes institucionals que es considerin adequats i establir, si 
escau, les convocatòries públiques d'ajuts necessàries per tal que aquestes 
commemoracions tinguin el relleu i ressò adequats. 
 
El Decret també estableix les funcions, composició i normes de funcionament 
de la Comissió de Commemoracions, òrgan col.legiat que impulsa i coordina 
la política commemorativa i que està adscrita a la Secretaria General del 
Departament de la Presidència. La Comissió  elabora una proposta anual dels 
esdeveniments i personalitats que han de ser objecte de commemoració, que 
és elevada al Govern per a la seva aprovació.  
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El Govern publica l’índex de preus percebuts agraris 
de l’any 2015 per tal d’actualitzar les rendes dels 
contractes de conreu 

 

 L’índex de preus percebuts agraris (IPPA) permet comprovar 
l’evolució dels nivells de preus que perceben els agricultors i 
ramaders per la venda de productes agraris 

 
El Govern ha aprovat  l’acord pel qual es fa públic l’índex de preus percebuts 
agraris (IPPA) corresponent a 2015, que té com a finalitat actualitzar les 
rendes dels contractes de conreu. 
 
La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes 
s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris 
que el Govern ha de publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts. 
 
L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de 
preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per 
la Llei d'estadística de Catalunya; i forma part del Pla estadístic de Catalunya 
2010-2014, d’acord amb el Decret que va aprovar el Programa anual 
d’actuació estadística per a l’any 2016, i d’inclusió de noves activitats 
estadístiques d’interès de la Generalitat de Catalunya en el Pla estadístic de 
Catalunya. 
 
Aquest índex permet comprovar l’evolució dels nivells de preus que perceben 
els agricultors i ramaders per la venda de productes agraris. 
  
 Índexs anuals de preus percebuts agraris. Catalunya 2015. 

  

Classe d'índex Valor anual 2014 

(2005=100) 

Valor anual 2015 

(2005=100) 

Percentatge de 

variació sobre 

2014 

Productes 

agrícoles 

109,52 119,57 9,18 

Productes 

ramaders 

120,90 112,73 -6,76 

Índex general 116,93 115,11 -1,55 
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El Govern dóna un nou impuls a la transferència 
tecnològica orientada al sector agroalimentari i 
forestal amb més de mig milió d'euros 

 La iniciativa compta amb el cofinançament del 43% del Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i permetrà impulsar 
projectes per un valor total d'un milió d'euros fins al 2019 
 

El Consell Executiu ha autoritzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP) a realitzar una despesa pluriennal per un import 
total de 570.000 que, amb el cofinançament del 43% del Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), permetrà impulsar projectes 
demostratius de transferència tecnològica per un valor total d'un milió d'euros 
fins al 2019, en què està prevista la seva finalització. 
  
Aquests ajuts s’inscriuen en les Accions de transferència tecnològica i de 
coneixement del nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de 
Catalunya per al període 2014-2020, període en el qual la innovació 
constitueix una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea (UE), i 
que ha d’aplicar-se de manera horitzontal en relació amb altres prioritats de 
desenvolupament. 
 
Les activitats subvencionables són: projectes demostratius de camp / de 
granja /forestals/ de transformació de producte, plantes pilot (a petita escala) 
amb caràcter demostratiu, projectes experimentals, itineraris demostratius; 
explotacions pilot; i camps d’assaig. Val a dir que l’activitat ha de demostrar la 
viabilitat o el  funcionament en condicions reals d’un sistema de producció, 
d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu en el sector que pugui 
representar una millora substancial de la competitivitat o la sostenibilitat 
ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals  o a la indústria 
agroalimentària o forestal. 
 
Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les universitats, centres de recerca i 
centres tecnològics de Catalunya, que  realitzin activitats de transferència i 
demostratives al sector agroalimentari i forestal a Catalunya. 
 
Amb aquesta nova iniciativa, el DARP pretén reduir el temps que passa entre 
la generació de coneixement que es realitza en els centres de recerca i 
universitats i la seva aplicació real en el sector agroalimentari. Aquesta 
actuació inclosa en el Pla Estratègic de Recerca, Transferència i Innovació 
Agroalimentària 2013-2020 permetrà millorar la transferència de coneixement i 
adaptar-la a les condicions reals del camp català. Aquesta iniciativa permetrà 
alhora que el sector agroalimentari  pugui disposar de les  millors tecnologies 
per resoldre els reptes i entomar les noves oportunitats millorant la seva 
competitivitat i sostenibilitat. 
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Altres Acords del Govern 

Subscripció d’un conveni amb el Marroc per coproduir l’exposició 
“Marroc, una tradició mil·lenària”  

El Govern ha aprovat autoritzar l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
(ACPC) a subscriure un conveni de col·laboració amb el Conseil de la 
Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME) per a la coproducció de 
l’exposició “Marroc, una tradició mil·lenària”, destinada a la seva exhibició al 
Museu d’Història de Catalunya (MHC).  
 
L’exposició tractarà sobre la geografia, la història, la cultura i les tradicions del 
Marroc, especialment pel que fa a les formes de vida i tradicions de la 
comunitat de ciutadans i ciutadanes d’origen marroquí que viuen a Catalunya, 
tot fent èmfasi en la important aportació d’aquest col·lectiu al seu 
desenvolupament econòmic, social i cultural, i, alhora, a l’enriquiment del seu 
patrimoni cultural. Actualment resideixen a Catalunya quasi 300.000 persones 
d’origen marroquí, la contribució de les quals al desenvolupament social, 
econòmic i cultural del país i, alhora, a l’enriquiment del seu patrimoni cultural, 
ha estat i és molt important. 
 
La mostra ocuparà una superfície aproximada de 700-900 m2, i serà 
presentada a la sala d’exposicions temporals de l'MHC durant els mesos de 
juliol-novembre de 2016. Posteriorment al seu tancament, se'n produirà una 
versió reduïda i compactada, d’aproximadament 170-200 m2, que serà 
itinerant per diverses ciutats i pobles de Catalunya, i, eventualment, del 
Marroc, durant un període mínim de dos anys.  
 
Amb motiu de l’exposició, s’editarà un llibre catàleg en àrab, català, castellà, 
francès i anglès, i tindrà un tiratge de 1.000 exemplars: 500 en àrab i francès, 
per a la seva distribució al Marroc, i 500 en català, castellà i anglès, per a la 
seva distribució a Catalunya. D’altra banda, durant el temps de presentació de 
l’exposició a Barcelona, s’implementarà també un programa d’activitats 
complementàries, de caràcter acadèmic, educatiu i lúdic, per donar a conèixer 
diversos aspectes de la història, la cultura, les tradicions i, si escau també, la 
gastronomia marroquines. 
 
Per tirar endavant el projecte, el CCME aportarà la quantitat de 2.500.000 
dírhams i l’ACPC, a través de l'MHC, aportarà la quantitat de 100.000 euros a 
càrrec del pressupost de l’exercici 2016 de l’Agència. 
 
La versió reduïda de l’exposició que es produirà una vegada clausurada 
l’exposició a Barcelona, serà propietat de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural, que, mitjançant l'MHC, serà l’encarregada de gestionar la itinerància 
de la mostra. 
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Nomenaments 

 

Jordi Solà Grancha, director de l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC) 

Nascut a Barcelona el 6 de juliol de 1959 

Llicenciat en Educació Física, INEFC de Barcelona per la Universitat de 
Barcelona, l’any 1989. Ha estat directament implicat en l’INEF Catalunya des 
de diferents perspectives: la docent, primer com a alumne i després com a 
professor, la sindical i la directiva.  

L’octubre del 1989 comença la seva activitat com a professor de totes les 
assignatures de Rugby, pràctiques de Teoria de l’Entrenament, Anàlisi de 
l’estructura funcional dels esports i estructura de l’exercici físic i Direcció 
d’equips esportius. Ha estat cap de departament d’esports col•lectius els anys 
1994-1996 i 1998-2000. Representant sindical dels treballadors pel sindicat 
UGT del 1996 al 1998 i president de la comissió sindical intercentres pel 
sindicat UGT del 1998 al 2000. Subdirector d’instal•lacions i serveis 2000-
2004. 

Des del 2004 al 2008 ha estat director del centre de Barcelona, membre de la 
comissió encarregada de la confecció del pla d’estudis des de 2008 i 
subdirector d’innovació i suport del 2012 al 2016. 

En l’àmbit esportiu va ser delegat i subcapità de l’equip de Rugby masculí del 
CEINEF el curs 1982-1983. Capità de l’equip de Rugby masculí de l’INEF del 
curs 1983-84 al 1986-87. Dos vegades campió d’Espanya Universitari amb 
l’equip de Rugby de l’INEF a les temporades 1981-1982 i 1986-1987. 
Entrenador de Rugby de nivell III des del 1989; entrenador del BUC a divisió 
d’honor 1993-1994 i entrenador de la selecció espanyola de Rugby S-21 
1997-1998. 

Del 1989 al 1997 va ser professor de la “Escuela técnica nacional” de la 
Federació Espanyola de Rugby i professor de cursos d’entrenador de nivells I, 
II i III amb “Rugby Soluciones” des del 1997 al 2013. 

 

Octavi Bono i Gispert, director general de Turisme del Departament 

d’Empresa i Coneixement 

Nascut a Riudoms l’any 1968 

Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (UNED); Doctorand a l’Escola de 
Postgrau i Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili; Màster en Direcció Pública 
(ESADE Universitat Ramon Llull) i Diplomat en Turisme - TEAT (CETT). A 
això cal afegir una àmplia formació especialitzada en el sector turístic i en els 
seus diferents àmbits. 

Des de l’octubre de 1995, ha desenvolupat la seva carrera professional com a 
director del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, definint les 
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estratègies, l’elaboració i el control dels plans d’actuació i els pressupostos. 
Sota la seva direcció, s’han desenvolupat més de 70 plans estratègics pels 
municipis turístics de la demarcació de Tarragona, s’ha creat el Costa 
Daurada Convention Bureau i la marca Terres de l’Ebre, i s’ha reforçat el rol 
del Parc Científic i Tecnològic de Lleure i Oci per garantir una millor 
transferència de coneixement al conjunt del sector. 

La seva trajectòria professional també ha estat vinculada al món empresarial, 
sent subdirector d’establiments d’allotjament turístic, tot donant suport a la 
direcció general. 

Ha estat ponent i conferenciant en diverses universitats de Catalunya, a la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i a les universitats d’estiu de la URV, UNED i Ramon Llull, entre 
d’altres. Des de 1996, és membre del Comitè Organitzador del Saló de 
Internacional de Turisme de Catalunya i ha participat activament en fòrums de 
planificació de la política turística del país. 

 


