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El Govern aprova el Pla de Salut 2016-2020, que 
prioritza l’abordatge dels determinants socials de la 
salut i reforça la salut pública   
 

 La garantia d’un sistema sanitari públic, universal, just i centrat en 
la persona són els principis bàsics d’aquest marc, que guiarà les 
actuacions en salut a Catalunya en els propers anys 
 

 El Pla inclou objectius de salut que busquen específicament 
disminuir les desigualtats socials en indicadors de bons hàbits de 
vida, d’excés de pes o de percepció de bona salut i contempla 
projectes amb especial cura per als col·lectius més sensibles 

 

 El Pla, en què han participat més d’un miler de persones, s’adapta 
a les necessitats dels nous temps i gairebé dobla el nombre de 
projectes respecte del pla quinquennal anterior 

 
El Govern ha aprovat avui el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, 
l’instrument de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de 
salut que la Generalitat haurà de seguir per aquests cinc anys destinades a 
millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Un objectiu principal que es 
vol assolir a través del reforçament del sistema sanitari amb uns principis 
bàsics: públic, universal, just i centrat en les persones.  
 
El nou Pla de Salut 2016-2020 proposa assolir fins a 28 objectius de salut, 
l’evolució dels quals s’avaluarà anualment i que es focalitzen, entre d’altres, a 
seguir augmentant l’esperança de vida viscuda amb bona salut; reduir les 
desigualtats en salut; disminuir la mortalitat per càncer i per malalties 
circulatòries, respiratòries i mentals;  millorar els indicadors de risc –
tabaquisme, sedentarisme, mals hàbits alimentaris i consum excessiu 
d’alcohol-; reduir l’impacte de malalties prevalents -com el VIH, les infeccions 
de transmissió sexual o fractura de fèmur- i millorar la qualitat dels serveis i la 
seguretat.   
 
El document, però, compta amb quatre principals novetats respecte al seu 
antecedent. En primer lloc, prioritza l’abordatge dels determinants socials de la 
salut a través de dues vies: consolidant l’enfocament interdepartamental i 
contemplant actuacions preferents sobre poblacions socialment més 
vulnerables. Així, d’una banda, diversos varis objectius de salut que busquen 
específicament disminuir les desigualtats socials en indicadors de bons hàbits 
de vida, d’excés de pes o de percepció de bona salut i, per l’altra, contempla 
projectes amb especial cura per a diferents col·lectius més sensibles, com 
elaborar un pla de prevenció de la discapacitat en persones grans fràgils; 
definir i desplegar models de promoció de la salut, prevenció i atenció als 
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problemes més prevalents en infants i joves vulnerables; i donar una atenció 
integrada al pacient crònic complex de salut mental.  
 
A més, a diferència del Pla anterior, l’àmbit de la salut pública es reforça i es 
converteix en una línia estratègica del nou Pla, com a mostra d’una aposta 
decidida per respondre als principals reptes de salut i socials a partir d’un 
esforç organitzat de la societat i dels poders polítics. Una altra aposta, en 
aquest cas per la recerca i la innovació -a través del desplegament del Pla 
Estratègic de Recerca i Innovació en salut 2016-2020 (PERIS)-, suposa la 
tercera novetat del Pla de Salut, que té com a quarta millorar el reconeixement 
a la tasca dels professionals i donar més qualitat a la seva participació, 
facilitant els lideratges professionals i els plans de desenvolupament 
professionals.  
 
Un Pla adaptat als nous temps 
 
La nova edició d’aquesta eina referencial s’estructura en 4 eixos de 
transformació en què s’articulen 12 línies estratègiques: 
 

- Compromís i participació: amb les persones, amb la seva salut i amb el 
sistema sanitari, de manera participada pels professionals i usuaris. 

- Atenció de qualitat: en salut pública, millorant accessibilitat i resolució, 
amb una política farmacèutica i del medicament, garantint una atenció 
integrada, i fomentant la recerca i la innovació en salut.  

- Bon govern: que actua amb excel·lència i seguretat, amb transparència 
i avaluant els resultats, fomentant la salut digital i la integració territorial. 

- Salut a totes les polítiques: impulsant i consolidant polítiques 
interdepartamentals i intersectorials –PINSAP, COMSalut, PIAISS, Pla 
Integral de Salut Mental i Addiccions-, per abordar de manera més 
efectiva els determinants socials de la salut.  

 
El Pla s’adapta a les necessitats dels nous temps i, a banda d’aquests eixos i 
línies, prioritza fins a nou àrees de salut: infants i adolescents vulnerables; 
gent gran i discapacitat; salut mental; malalties minoritàries; malalties 
transmissibles; aparell locomotor; aparell respiratori; sistema vascular, i 
càncer. Igualment,  gairebé duplica el nombre de projectes concrets que els 
establerts en l’anterior Pla de Salut, passant de 32 a 58.  
 
Amb l’aplicació del Pla de Salut 2016-2020 s’espera, a grans trets, un seguit 
d’impactes positius a diferents àmbits. Per al ciutadà, una atenció més 
adaptada a les seves necessitats i més participació, informació, i opcions 
d’accés i d’atenció. Pel que fa a la política de serveis sanitaris, més equitat, 
resolució i accessibilitat, així com més integració entre nivells assistencials i 
interacció amb els serveis socials. Els professionals, per la seva banda, 
tindran més participació en la presa de decisions i podran desenvolupar les 
seves tasques amb formes noves i adaptades al nou model d’atenció. Per 
últim, el sistema haurà de ser més eficient sense renunciar al progrés i a 
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l’excel·lència en l’atenció, tot garantint un accés universal i uns resultats 
equitatius.  
 
 
Un quart de segle de planificació sanitària 
 
El Pla aprovat avui és un pas més en 25 anys de planificació sanitària per part 
de la Generalitat, després que, arran de l’aprovació de la llei d’ordenació 
sanitària de Catalunya (LOSC) l’any 1990, s’elaborés el primer Pla de Salut 
1996-1998, al qual van seguir-ne sis més comptant l’actual. 
 
En ell, tancant un ampli procés de participació iniciat fa un any a través de 
grups de treball, jornades o via web, hi han participat més d’un miler de 
persones entre membres de l’administració sanitària, proveïdors, societats 
científiques, col·legis professionals, altres departaments de la Generalitat, 
universitats, món local, associacions de pacients i ciutadans.  
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El Govern crea el Comitè de Serveis Multimodals de 
Transport de Mercaderies per potenciar el transport 
ferroviari de mercaderies amb Europa 

 

 És resultat del projecte europeu iFreightMED per desenvolupar 
nous serveis de transport multimodal que incorporin el ferrocarril 
 

 Els sectors industrials catalans que més demanen solucions 
ferroviàries són l’automoció, el químic i les indústries alimentàries 
 

 
El Govern ha aprovat la creació Comitè de Serveis Multimodals de Transport 
de Mercaderies (CSM), un òrgan de participació i coordinació entre la 
Generalitat i les entitats que actuen en el transport multimodal de mercaderies. 
El Comitè és un dels principals resultats que s’ha derivat del projecte europeu 
iFreightMED, liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la 
participació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), CIMALSA, el 
Consell de Cambres de Catalunya i els ports de Barcelona i Tarragona, per 
potenciar el transport ferroviari de mercaderies amb Europa.  
 
L’objectiu del CSM és incrementar la demanda del transport de mercaderies 
en un entorn multimodal que integri el ferrocarril, buscant incrementar la 
sostenibilitat de la cadena de transport. Els sectors industrials catalans que 
més demanen solucions ferroviàries són l’automoció, el químic i les indústries 
alimentàries.  

 
També forma part d’aquest comitè el Departament d’Empresa i Ocupació,  
que, en el marc de l’Estratègia Industrial de Catalunya, vol impulsar les 
solucions multimodals com a opcions més competitives i sostenibles de 
transport per a les empreses catalanes. El Comitè de Serveis Multimodals ha 
de ser un instrument per facilitar la integració de les necessitats operatives i 
de mercat, especialment des de la perspectiva de la demanda, és a dir, dels 
carregadors, i potenciant també la figura de l’operador multimodal.  
 
Desenvolupament tecnològic i innovació 
 
La participació del Departament d’Empresa dóna al comitè un valor afegit 
addicional tot introduint el seu coneixement respecte dels principals clústers 
industrials (carregadors) de Catalunya i permetrà lligar el desenvolupament 
tecnològic i la innovació a l’augment dels serveis multimodals (ferroviaris) de 
mercaderies. 
 
El CSM-CAT treballarà de manera complementària amb la Taula Estratègica 
del Corredor Mediterrani i especialment amb el seu grup de treball sobre 
serveis de transport i logística. La constitució formal del comitè està lligada a 
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una nova etapa en què la seva tasca passa de la diagnosi i la demanda a 
actuacions concretes.  
 
 
Així, el CSM-CAT tindrà les funcions següents:  
 

 Actuar com a finestreta única d’atenció, suport i informació i com a 
plataforma de participació i intercanvi d’experiències.  

 Potenciar les solucions multiclient i multiproducte. 

 Analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de solucions multimodals 
concretes, facilitar l’execució de plans de negoci i promoure l’execució 
de proves pilot de nous serveis. 

 Impulsar la competitivitat dels operadors multimodals, estudiant nous 
models de negoci i promovent l’entrada al mercat de tecnologies 
adaptades, juntament amb universitats i centres tecnològics. 

 Ajudar a desenvolupar el sector del ferrocarril com a sector industrial.  

 Incidir en els treballs dels òrgans europeus competents en la matèria.  

 

  



 

 

Acords de Govern. 19.07.2016  

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

 

7 

El Govern regula l’estructura i funcions de guàrdia i el 
sistema de comandament del cos de Bombers de la 
Generalitat 
  

 Per tal d’optimitzar la resposta operativa davant els nous 
requeriments de la societat, el decret regula les funcions dels centres 
i les posicions que donen la resposta a una emergència i determinen 
l’estructura de comandament adequada 

  

 Contempla tres innovacions respecte de l’anterior decret: es 
defineixen tres àmbits de la guàrdia: operatiu, de coordinació i de 
suport; es desdoblen les funcions de guàrdia de les regions 
d’emergències en dues posicions: operativa i de coordinació; i es 
defineix el sistema de comandament 

  

 El nou decret, aprovat avui i que entrarà en vigor l’1 d’octubre, 
actualitza el que fins ara regulava les guàrdies, el Decret 103/1998, de 
28 d’abril 

  
El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret de les funcions de guàrdia i 
del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), el qual 
regula la guàrdia com un dels elements imprescindibles de l’estructuració dels 
serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de 
Catalunya a través del qual es garanteix la disponibilitat d’assistència 
immediata a sinistres o emergències. El decret entrarà en vigor el proper 1 
d’octubre. 
  
El seu objectiu és el de regular les funcions dels diferents centres i posicions 
de guàrdia que configuren la resposta a una emergència, així com determinar 
l’estructura de comandament adequada a cada servei dins l’àmbit territorial 
d’actuació corresponent, per tal de garantir la resolució de l’emergència. 
  
El decret respon a la necessitat d’optimitzar la resposta operativa davants els 
nous requeriments de la societat, que ha vist com els riscos tant naturals com 
antròpics s’han incrementat, així com també l’evolució d’aquests serveis cap a 
una major professionalització i especialització. També dóna resposta als 
canvis que hi hagut en l’estructura del Departament d’Interior i de la DGPEIS 
en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments. Per tant, es tracta 
de l’actualització del Decret 103/1998, de 28 d’abril, d’estructura de la Direcció 
General d’Emergències i Seguretat Civil, que és sobre el qual, fins a dia 
d’avui, es basava l’estructura de la guàrdia. 
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L’experiència ha evidenciat la necessitat de regular, a nivell reglamentari i de 
forma unificada, el model d’organització operativa de les funcions de guàrdia, 
els diferents centres i posicions de guàrdia, així com també el sistema de 
comandament. En aquest sentit, el nou decret que s’ha aprovat avui 
contempla tres innovacions respecte de l’anterior: 
  

 es defineixen tres àmbits de la guàrdia: operatiu, de coordinació i de 
suport; 

 es desdoblen les funcions de guàrdia de les regions d’emergències en 
dues posicions: operativa i de coordinació; 

 es defineix el sistema de comandament. 
  
  
Àmbits de la guàrdia: operatiu, de coordinació i de suport 
Al llarg d’aquests anys, els Bombers de la Generalitat han constatat que la 
gestió i la resolució de les emergències amb un nivell de qualitat més òptim 
requereix la incorporació de la coordinació de funcions i mitjans així com la 
incorporació del suport especialitzat en les emergències. És per això que el 
nou decret defineix els tres àmbits de la guàrdia: operatiu, de coordinació i de 
suport, i la regulació de les funcions atribuïdes als diferents centres i posicions 
de guàrdia. 
  
Així, dins de l’àmbit operatiu es distingeixen les posicions de cap operatiu, cap 
territorial, sotscap territorial i cap de sortida. En l’àmbit de la coordinació, es 
distingeixen les posicions de cap de coordinació de la Sala Central de 
Bombers (SCB), cap de coordinació territorial i cap de torn. I finalment, en 
l’àmbit de suport, i segons l’especificitat de l’emergència, es pot complementar 
amb personal tècnic de la DGPEIS. 
  
Pel que fa als centres de guàrdia, la gestió, planificació, coordinació i 
supervisió estratègica de les emergències s’atribueixen a la SCB, des d’on es 
fa el seguiment estratègic de la totalitat dels serveis en situacions 
d’emergència. A més, també activa, mobilitza, coordina i gestiona els recursos 
humans i materials necessaris. 
  
També es regulen les sales de control territorials com a element de 
coordinació més proper a l’àmbit territorial de l’emergència o actuació. 
  
Definició del sistema de comandament en funció de la gravetat 
El nou decret incorpora una altra novetat: la definició de cinc nivells de 
comandament, en funció de la gravetat o risc potencial del servei o de la 
situació d’emergència, i es determina la posició de guàrdia que ha de cobrir 
cadascun dels nivells. 
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Procés intern d’informació i consultes 
 
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha 
realitzat, amb caràcter previ a l’elaboració del decret, un procés de consultes 
intern amb les diferents unitats que es veien afectades pel seu contingut, així 
com amb les entitats representatives dels interessos col·lectius dels seus 
destinataris. En aquest sentit, s’ha informat a les organitzacions sindicals amb 
presència en els òrgans de representació de personal corresponent (CCOO, 
UGT, CATAC-IAC i CSIF), a l’Associació Professional de Tècnics de Bombers 
de Catalunya i als membres del Consell de Bombers Voluntaris. 
  
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha 
redactat el nou projecte del decret de la guàrdia tenint sempre en compte els 
valors del cos de Bombers: la proximitat, l’eficàcia, l’eficiència, la vocació de 
servei públic i professionalitat, així com la coordinació i la col·laboració. 
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El Govern subvenciona amb més d’1,4 milions d’euros 
diversos esdeveniment culturals 
 

 700.000 euros es destinaran a la 49a edició del Sitges Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya; 400.000 euros a la 
36a edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega i i 360.000 
euros al  28è Mercat de Música Viva de Vic 

 
El Govern ha acordat concedir diverses subvencions per un valor total d’1,46 
milions d’euros per a esdeveniments rellevants en l’àmbit cultural que tenen 
lloc aquest any. Concretament, ha aprovat atorgar una subvenció de 700.000 
euros a la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya per 
a l’organització de la 49a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya; 400.000 euros per a l’organització de la 36a edició de 
la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, i 360.000 euros per a la realització del 
28è Mercat de Música Viva de Vic.  
 
El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya és el primer del 
món dedicat al gènere fantàstic i, amb els anys, s’ha convertit en un referent 
internacional. És el festival de cinema amb més prestigi i ressò mediàtic dels 
que es fan a Catalunya. Aplega milers de visitants que hi acudeixen per gaudir 
de projeccions cinematogràfiques, exposicions i conferències. El festival rep 
visites d'intèrprets, directors i productors de renom, tant nacional com 
internacional, i és també la seu dels premis anuals de l’European Fantastic 
Film Festivals Federation. L’edició d’enguany tindrà lloc del 7 al 16 d’octubre.  
 
La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega és un referent pel seu compromís amb 
la innovació escènica i la qualitat, i és un dels mercats europeus més 
destacats en les arts escèniques. És un mercat de venda i 
contractació nacional i internacional d’espectacles teatrals catalans. Des de la 
seva creació ha destacat per la incorporació de noves tendències i tècniques i 
llenguatges escènics cada cop més visuals i contemporanis, sense oblidar el 
seu vincle amb les festes tradicionals i populars. L’edició 2016 de la Fira tindrà 
lloc del 8 a l’11 de setembre. 
 
El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) és l’aparador principal per a la 
música catalana i es considera una de les fires estratègiques dins del sector 
cultural català. Aquest esdeveniment situa la capital d’Osona com a nucli de la 
indústria musical de Catalunya, atès que, segons les darreres dades, té un 
impacte econòmic superior als 3 milions d’euros. El 28è MMVV tindrà lloc del 
14 al 18 de setembre. 
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El Govern insta la Comissió Europea a declarar el 
corredor de cetacis de la zona llevantina-balear com a 
zona d’especial protecció d’importància per a la 
mediterrània (ZEPIM) 

 

 L’Executiu també insta la Comissió Europea i el Govern espanyol 
a aprovar una moratòria d'efecte immediat sobre els permisos de 
recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs a la Mediterrània 
occidental 

 

 L’àrea marina localitzada entre les costes de Catalunya, Balears i 
el País Valencià constitueix un corredor migratori de cetacis de 
gran valor ecològic i d’importància vital per a la seva 
supervivència a la Mediterrània occidental 

 
El Govern ha acordat instar la Comissió Europea a proposar la declaració del 
corredor de cetacis de la zona llevantina-balear com a zona d’especial 
protecció d’importància per a la mediterrània (ZEPIM)D’acord amb la Llei del 
patrimoni natural i de la biodiversitat, la declaració i gestió d’aquesta ZEPIM 
correspon al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural, ja que l’espai 
marí que delimita no té continuïtat ecològica amb cap espai natural terrestre 
protegit. 
 
L’Executiu també ha acordat instar la Comissió Europea i el Govern espanyol 
a aprovar una moratòria d'efecte immediat sobre els permisos de recerca, 
exploració i explotació d'hidrocarburs a la Mediterrània occidental. Així mateix 
el Govern també els instarà a aplicar de manera immediata un règim de 
protecció preventiva que comporti l'adopció de mesures estrictes en relació 
amb les activitats potencialment productores de renou submarí a la zona. 
 
El progressiu agreujament del soroll submarí en les últimes dècades al 
Mediterrani, a causa de la creixent interferència humana en els ecosistemes 
marins, posa en risc la supervivència de les poblacions de fauna marina, 
especialment les dels cetacis. En aquesta línia, la Comissió Europea ha 
explicitat que la designació d’aquesta ZEPIM és de gran importància per a la 
protecció de les espècies i per avançar cap al compliment dels compromisos 
internacionals en matèria de protecció de la biodiversitat marina. 
 
Amenaçat per la prospecció de gas i petroli 
 
L’àrea marina localitzada entre les costes de Catalunya, Balears i el País 
Valencià constitueix un corredor migratori de cetacis de gran valor ecològic i 
d’importància vital per a la seva supervivència a la Mediterrània occidental.  
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Per aquest motiu, el Govern també ha acordat instar  la Comissió Europea i el 
Govern espanyol a aprovar una moratòria d'efecte immediat sobre els 
permisos de recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs a la Mediterrània 
occidental. 
 
Aquest espai es troba seriosament amenaçat per diversos projectes de 
prospecció de gas i petroli que, en cas de realitzar-se, generarien un impacte 
ambiental crític i irreversible sobre poblacions de diverses espècies de 
mamífers marins. La zona concentra un gran nombre de cetacis protegits 
entre els quals destaquen el dofí llistat (Stenella coeruleoalba), el dofí mular 
(Tursiops trucatus) i el zífid de Cuvier (Ziphius cavirostris). A més, és una  
zona de pas migratori del rorqual comú (Balaenoptera physalus) cap a les 
àrees de cria i alimentació del nord de la Mediterrània.  
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El Govern declara béns culturals i patrimonials 
d’interès nacional les Termes romanes de Sant Boi de 
Llobregat;  la Festa Major de Sitges i el Ball Cerdà de 
la Seu d’Urgell  

 
El Govern ha acordat declarat bé cultural d’interès nacional, en la categoria de 
zona arqueològica, les Termes romanes de Sant Boi de Llobregat (Baix 
Llobregat). L’Executiu també ha acordat declarar la Festa Major de Sitges 
(Garraf) com a festa patrimonial d’interès nacional i el Ball Cerdà de la Seu 
d’Urgell (Alt Urgell) com a element festiu patrimonial d’interès nacional.  
 
Les Termes romanes de Sant Boi de Llobregat són un jaciment de referència 
per a l’estudi del territori de la Barcino romana, i també són rellevants per a 
l’anàlisi  del món romà, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. Les restes 
conservades d’aquestes termes destaquen per la seva singularitat, atès que el 
jaciment és un dels exemples més complets i millor conservats d’edificis 
termals privats a Catalunya, i conté un seguit de característiques que el 
diferencien de la resta de balnea que formen part d’una vil·la romana. D’altra 
banda, el seu estat de conservació és excel·lent, ja que es conserva 
pràcticament tota la planta de l’edifici termal i fins a 4,80 m d’alçada dels murs 
per sobre del paviment de l’hipocaust, fet excepcional a Catalunya. A més, 
atès que s’ha conservat l’edifici termal sencer en bon estat, s’han pogut dur a 
terme treballs de museïtzació i adequació a la visita pública, convertint el 
jaciment en un recurs patrimonial excel·lent per a la comprensió dels sistemes 
termals d’època romana i del món romà en general. 
 
La tipologia de les termes respon al tipus lineal angular i el recorregut és 
retrògrad. Els àmbits que es conserven corresponen a les dependències 
essencials de les termes, amb l’entrada o vestidor (apodyterium), el lloc per al 
bany fred (frigidarium i cella piscinalis), l’ambient tebi (tepidarium) i les dues 
estances càlides (sudatorium i caldarium). Aquests espais estaven ricament 
decorats amb pintures murals, paviments de mosaic geomètrics en blanc i 
negre (encara visibles) i aplacats de marbre. A les dependències càlides es 
pot observar el sistema subterrani de calefacció per aire calent que passava 
per sota dels paviments.  
 
Les termes eren de caràcter privat (balnea), ja que formaven part d’una vil·la 
rural, d’època Baix Imperial (entre finals del s. II i principis del s. III dC fins al s. 
V dC). La monumentalitat de les restes conservades i la sumptuositat de les 
tècniques constructives confirmen la importància, tant de la vil·la romana de la 
qual formaven part, com del nucli de Sant Boi en època romana. 
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Festa Major de Sitges  
 
El Govern ha acordat declarar festa patrimonial d’interès nacional la Festa 
Major de Sitges en honor a Sant Bartomeu i Santa Tecla. Aquesta festivitat se 
celebra el 24 d’agost, en honor a Sant Bartomeu, i el 23 de setembre, en 
honor a Santa Tecla, copatrons de la vila i de l’església parroquial des de 
l’edat mitjana.  
 
Les celebracions en honor als copatrons sitgetans s’organitzen al voltant 
d’actes de caire religiós i d’actes folklòrics i populars. En ambdues vessants 
de la festa, l’execució dels balls, la representació dels entremesos folklòrics i 
la sortida de la imatgeria festiva, amb els músics populars que acompanyen 
les autoritats i la imatge dels patrons, conformen un llegat de gran rellevància 
històrica i antropològica.  
 
Un dels fets que singularitzen aquesta Festa Major és la gran participació 
ciutadana, ja que, només en les cercaviles, mobilitzen uns 800 ciutadans del 
municipi. Hi participen, a més de les autoritats civils i eclesiàstiques, i del 
tabernacle dels sants, la Bandera o el Penó, moltes colles, com les de 
gegants, de castellers, de diables, i colles de balls com la dels cabeçuts, de 
bastons, de gitanes, de cercolets, de pastorets, de panderetes, de cintes i la 
moixiganga. La imatgeria també hi és molt present amb dues bèsties de foc 
acompanyades pels seus timbalers. A nivell de música popular, Sitges compta 
amb dues colles de grallers de llarga tradició i trajectòria, colles de timbalers, 
una banda pròpia, dues cobles i diversos músics integrants de formacions de 
sacs de gemecs.  
 
Els primers documents que demostren l’existència de la Festa Major de Sitges 
daten de 1353. Consisteixen en unes anotacions als llibres de comptes de la 
Pia Almoina, senyora del castell de Sitges durant el segle XIV.  D’altra banda, 
les referències més antigues que donen notícia de la celebració d’un acte 
concret de les diades fan referència a l’Ofici en honor als copatrons, i daten de 
1595 en el cas de Sant Bartomeu, i de 1709 en el cas de Santa Tecla. 
L’estructura concreta del programa d’actes que vertebra la Festa Major de 
Sitges es coneix a partir de l’any 1843.  
 
 
Ball Cerdà de la Seu d’Urgell 
 
El Govern ha acordat declarar el Ball Cerdà de la Seu d’Urgell element festiu 
patrimonial d’interès nacional. El ball es caracteritza per la seva elegància i el 
seu arrelament. Hi tenen gran importància tots els aspectes musicals, 
coreogràfics i també històrics, socials i estètics. És un element festiu de 
referència a la Seu, que s’ha donat a conèixer més enllà de la comarca.   
 
El Ball Cerdà de la Seu d’Urgell s’estructura en diverses parts: la passada pels 
carrers, el pasdoble, l’entrada al galop dels balladors a la plaça, la rotllana, el 
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caragol, el ball de les parelles, el crit de “Risto”, i finalment el ball de casats.  
El personatge de referència és el fadrí major, qui marca el compàs, i en iniciar 
la dansa treu a ballar totes les noies en el caragol. Cada any és un fadrí 
diferent triat pels voluntaris que s’ofereixen.  
 
El ball és un dels actes centrals de la Festa Major, es balla, cada any, l’últim 
diumenge d’agost al matí, a la plaça Palatín, davant un nombrós públic i amb 
els músics col·locats en una tarima. En primer lloc se celebra el Ball Cerdà 
Infantil i després, el Ball Cerdà d’adults. Es balla, també, a l’octubre, dins la 
setmana de la gent gran, amb parelles mixtes formades per joves i grans. 
 
Els orígens del Ball Cerdà, com a variant del Ball Pla, són incerts. Per fonts 
orals, es té coneixement que s’havia ballat al segle XIX, i la primera referència 
coneguda a la premsa és de 1916.  La dansa ha sobreviscut a d’altres balls de 
la Seu d’Urgell, com era el de Cascavells, l’Indiot per Carnaval i el Contrapàs. 
És un ball rodó tancat, que formava part d’un conjunt de danses, un ball 
d’exhibició i, antigament, també, un ball de festeig, en el qual es feien 
públiques moltes parelles.  
 
 
 
  



 

 

Acords de Govern. 19.07.2016  

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

 

16 

El Govern denuncia una nova invasió competencial de 
l’Estat en la convocatòria de subvencions per a 
programes d’atenció social 

  

 La Generalitat reclama que es transfereixi a Catalunya la quantitat 
global de la convocatòria de subvencions per a programes 
d’atenció social amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF 

  
  
La Generalitat plantejarà un requeriment d’incompetència davant el Govern de 
l’Estat en relació amb la convocatòria de subvencions estatals destinades a la 
realització de programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària 
de l’IRPF. Així mateix,  amb caràcter previ a la interposició del conflicte 
competencial, el Govern ha acordat la petició del dictamen preceptiu del 
Consell de Garanties Estatutàries. 
  
Els programes finançats amb aquesta convocatòria són actuacions d’atenció a 
persones de col·lectius desfavorits o en risc d’exclusió social. En aquest sentit, 
la Generalitat de Catalunya compta amb competències exclusives en matèria 
de serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies, tal com 
contempla l'art.166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, mentre que la 
Constitució no hi reserva cap competència específica a l’Estat.  
  
El Tribunal Constitucional  ha reiterat en les darreres sentències que l’Estat ha 
de territorialitzar la dotació pressupostària per finançar aquest tipus de 
subvencions, en base a criteris objectius de repartiment acordats 
conjuntament, i transferir a Catalunya la quantia global corresponent per tal 
que completi la regulació normativa de les subvencions, les convoqui, les 
gestioni i les concedeixi, d'acord amb l'art.114 de l'EAC. 
  
Al contrari, en la resolució a la qual el Govern plantejarà un requeriment 
d’incompetència, l’Estat no només fa una regulació exhaustiva de les 
subvencions, sinó que també les convoca i se’n reserva la gestió 
centralitzada. 
  
La convocatòria finança actuacions materials d'assistència social, prestada per 
entitats del Tercer Sector d'Acció Social, dirigida a l'atenció de col·lectius 
específics de famílies, dones, joves, persones amb risc d'exclusió social o 
laboral, amb discapacitat, població reclusa, població gitana, migrants, 
persones amb VIH i sida. Es tracta d'activitats consistents en l'orientació o 
ajuda a aquestes persones per a finalitats de rehabilitació i inclusió social, de 
prevenció i gestió de la conflictivitat familiar, d'informació, sensibilització i 
capacitació en matèria de salut, de promoció de l'autonomia personal, de 
suport a persones discapacitades, de suport a la conciliació de la vida familiar 
i laboral, d'inserció sociolaboral, de prevenció de la delinqüència mitjançant 
integració familiar, la mediació intercultural, la informació, formació i 
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sensibilització, així com l'atenció a les víctimes de violència, de discriminació, 
odi i intolerància. 
  
El Govern de la Generalitat, a instàncies del Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies,  ja ha plantejat  conflictes equivalents en reiterades 
ocasions i ha obtingut sentències favorables, en les quals el TC ha reconegut 
la competència de la Generalitat de Catalunya per convocar, gestionar i 
concedir les subvencions destinades a assistència social, però l’Estat segueix 
sense ajustar les noves disposicions en aquesta matèria a la doctrina 
expressada pel TC. 
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Altres Acords de Govern 

 

Constituïda la Comissió Interdepartamental d’Ecodisseny 

El Govern de la Generalitat ha ratificat aquest dimarts la constitució de la 
Comissió Interdepartamental d’Ecodisseny, adscrita a la Secretaria de Medi 
Ambient, del Departament de Territori i Sostenibilitat. L’anterior Acord del 
Govern va establir una durada de la Comissió fins al 31 de desembre de 2015 
i és per aquest motiu que s’ha proposat crear-la de nou. La Direcció General 
de Qualitat Ambiental prestarà el suport tècnic i material necessari per al 
desenvolupament de les seves actuacions. 
 
La Comissió aprovarà els plans d’acció anuals de la Generalitat en l’àmbit de 
l’ecodisseny i definirà les gestions departamentals prioritàries en aquesta 
matèria. A més, donarà suport a la Secretaria de Medi Ambient en l’aplicació, 
el seguiment i l’avaluació de les actuacions de l’Estratègia catalana 
d’ecodisseny, per a una economia circular i ecoinnovadora, així com dels 
plans d’acció anuals. 
 
En aquesta ocasió s’ha establert una vigència indefinida, que en cas de 
finalitzar es faria alhora que l’Estratègia catalana d’ecodisseny. En els dos 
anys i sis mesos que ha estat vigent l’Estratègia, s’han realitzat un gran 
nombre d’actuacions. L’any passat es van assolir satisfactòriament 324 
accions, que corresponen al 81% de les 57 actuacions previstes al Pla d’Acció 
2015. Els resultats han estat positius i s’ha fet evident l’efecte multiplicador de 
treballar coordinadament entre diferents departaments de l’Administració de la 
Generalitat.  

 

Aprovada  una ampliació de capital a Comforsa 
 

El Consell Executiu de Govern ha aprovat avui una ampliació de capital de 
l’empresa Comforsa per un import de 4,8 milions d’euros. Aquesta operació 
ratifica la decisió presa el maig passat pel Consell d’Administració d’Avançsa 
—empresa de promoció i localització industrial de Catalunya—, propietària del 
98,72% d’aquesta companyia. La mesura aprovada respon a la necessitat de 
cobrir inversions mínimes imprescindibles per part de Comforsa al llarg de 
2016 amb recursos propis, sense haver de recórrer a l’endeutament.  

 

 
 
 
 


