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El Govern crea la xarxa Catlabs per potenciar el talent 
en matèria d’innovació a Catalunya  

  

 En complicitat amb el món local, connectarà els agents del 
territori que ja estan fent innovació digital, social i col·laborativa  
 

 El Govern vol incrementar la participació de les micropimes i la 
ciutadania, en especial dels joves, en la innovació 

  

El Govern ha aprovat avui la creació del programa Catlabs, una xarxa que 
pretén reforçar el potencial existent al territori en matèria d’innovació digital, 
social i col·laborativa i donar-li visibilitat. L’Executiu català vol identificar els 
agents que actualment ja es dediquen a la innovació, per facilitar-los l’accés a 
una xarxa interconnectada que els permeti compartir interessos comuns i 
posar el seu talent al servei de la societat. Amb aquest programa, Catalunya 
es posiciona com a referent d’innovació a Europa.   

La irrupció de les TIC i, en particular, d’internet, està comportant una 
"democratització de la innovació" i una obertura dels seus processos. Aquest 
nou paradigma permet l'emergència de noves estructures d’innovació oberta i 
col·laborativa (com living labs, fablabs, xarxes d’innovació social, open data 
labs, etc.), nous tipus de treball i noves formes d'economia (espais de treball 
col·laboratiu, economia circular, economia col·laborativa, etc.), mitjançant la 
participació de la ciutadania.  

En aquest context, el Govern promou el programa Catlabs per implicar el 
conjunt del teixit econòmic i social del país en els processos d’innovació. Se 
centra principalment a:  

 Articular les noves fórmules d’innovació digital, social i col·laborativa 
per respondre millor als reptes de l’economia i la societat. 

 Dinamitzar la participació en el sistema d’innovació, fent especial 
incidència en els joves i les micropimes.   

Així, el Govern buscarà complicitats amb el món local per promoure 
l’emergència i la consolidació d’aquestes noves estructures d’innovació oberta 
i col·laborativa. En aquest sentit, els projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT), impulsats també en el marc de la RIS3CAT, poden ser un 
instrument clau per a aquesta col·laboració. 

 

Visualització dels actors de la xarxa Catlabs 

Aquest programa, que s’impulsa i es coordina conjuntament des dels 
departaments de la Presidència i de la Vicepresidència i d'Economia i 
Hisenda, i en el qual també estan implicats els departaments d’Empresa i 
Coneixement, d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació i el SOC, també 
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cerca la visualització i el posicionament de la xarxa Catlabs, així com la 
proximitat amb la ciutadania i les empreses, especialment les micropimes, que 
són les que tenen més dificultats per innovar.  

En aquesta línia, des del programa Catlabs es realitzaran actuacions de 
dinamització, formació i suport a la innovació arreu del territori català. El 
programa també preveu accions per promoure la participació de la xarxa 
Catlabs en projectes internacionals, amb la voluntat de consolidar Catalunya 
com a referent en models d’innovació oberta. 

 

La RIS3CAT 

El programa Catlabs forma part de l’Estratègia de recerca i innovació per a 
l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que, amb el suport del 
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, impulsa la innovació com 
a motor de creixement econòmic sostenible i de creació de llocs de treball.  

Així doncs, el programa Catlabs se suma a altres instruments de la RIS3CAT, 
com les comunitats RIS3CAT, els nuclis tecnològics, els projectes per a 
l’especialització i competitivitat territorial (PECT) i la compra pública 
d’innovació, que, els anys vinents, canalitzaran més de 400 milions d’euros del 
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 cap al teixit productiu i el 
sistema d’innovació de Catalunya i generaran una inversió superior als 1.000 
milions d’euros. En aquest sentit, cal esmentar l’Acord del Govern del 7 de 
juny d’enguany, mitjançant el qual es va aprovar el finançament de les 
actuacions previstes en el Pla d’acció de la RIS3CAT. 
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El Govern crea una Comissió que coordinarà les 
actuacions de la Generalitat en matèria LGBTI  

 

 Aquesta comissió interdepartamental s’emmarca en el 
desplegament de la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgènere i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia 

 

El Govern ha aprovat la creació de la Comissió Interdepartamental que 
s’encarregarà de coordinar i planificar l’acció transversal de les polítiques que 
du a terme la Generalitat en matèria LGBTI.  
 
La creació d’aquest òrgan s’emmarca en el desplegament de la Llei per 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per  
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. L’objectiu principal d’aquesta 
norma, aprovada l’octubre de 2014, és desenvolupar i garantir els drets de les 
persones LGBTI i evitar-los situacions de discriminació i violència, per 
assegurar que a Catalunya es pot viure la diversitat sexual i afectiva en plena 
llibertat. En aquest sentit, la norma fixa que el Govern ha d’impulsar la 
planificació d’actuacions en cada àmbit departamental i alhora ha de garantir 
els mecanismes de coordinació entre departaments de la Generalitat 
competents en la matèria, perquè duguin a terme les polítiques públiques i 
apliquin els principis establerts per la llei. 
 
La Comissió Interdepartamental està adscrita al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, la persona titular del qual n’ocupa la presidència. La 
vicepresidenta serà exercida per la persona titular de la Direcció General 
d’Igualtat i representants de cadascun dels departaments de la Generalitat 
n’ocuparan les vocalies. També formarà part de la Comissió una persona 
assessora en matèria de no discriminació de les persones LGBTI. 
 
A banda de coordinar i col·laborar amb els departaments, correspon a la 
Comissió impulsar una planificació interdepartamental que inclogui els 
objectius, la programació d’actuacions, l’avaluació dels resultats obtinguts i la 
formulació de propostes de millora, així com avaluar la implementació de les 
propostes que s’acordin dins la Comissió, proposades pel Consell Nacional 
LGBTI. 
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El Govern regula la contractació i comercialització 
dels serveis de taxi per garantir els drets dels usuaris i 
evitar els fraus 

 

 El text estipula que per realitzar aquest tipus d’activitats caldrà 
constituir-se en societat mercantil, laboral o cooperativa 

 

El Govern ha aprovat el decret que regula les condicions de contractació i 
comercialització dels serveis de taxi urbà i interurbà que fan les empreses de 
mediació, ja sigui a través d’emissores de radiofreqüència, sistemes de 
telefonia o aplicacions informàtiques. L’objectiu és garantir els drets dels 
usuaris i evitar l’actuació d’organitzacions que, sense els requeriments 
necessaris de solvència professional i tècnica, poden suposar un risc de frau o 
incompliment de les obligacions adquirides. 
 
El servei de taxi, i especialment el que es presta en les grans àrees urbanes i 
metropolitanes, ha incrementat i tecnificat de forma progressiva mecanismes 
de comercialització i contractació de l’oferta de diversa tipologia. Actualment 
predominen les que es basen en comunicacions per via telefònica o telemàtica 
per sobre de les tradicionals radioemissores. La finalitat del nou decret és 
protegir de forma efectiva els drets dels usuaris davant l’elevat volum de 
contractació de serveis per aquests mitjans. 
 
Comunicació prèvia 
 
A partir de l’entrada en vigor de la nova norma (20 dies després que es 
publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), qualsevol persona que 
vulgui realitzar els serveis de contractació i comercialització de taxi haurà de 
constituir una societat mercantil, laboral o cooperativa i comunicar-ho 
prèviament a l’administració competent (ajuntament, ens local o Generalitat) i 
acreditar la resta de requisits que s’exigeixen: 
 

 Disposar d’un local obert al públic o, com a alternativa, un sistema 
telemàtic d’atenció al client. 

 Complir amb les obligacions en matèria de protecció de dades. 

 Disposar d’un sistema de comunicació que permeti i garanteixi la 
transmissió de dades per a l’assignació de serveis als taxistes. 

 Justificar la vinculació de l’empresa de mediació amb els titulars d’un 
nombre mínim de llicències. 

 Disposar de normes internes de funcionament que es puguin 
supervisar. 

 Disposar d’un sistema en entorn web per a dispositius mòbils per 
atendre de manera telemàtica les queixes o consultes dels usuaris 
quan els serveis s’hagin contractat per aquest sistema. 
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Contractació d’una assegurança 
 
Respecte al règim de prestació del servei, el decret estipula que els usuaris 
del taxi tinguin identificats perfectament els elements bàsics del servei, 
sobretot les tarifes. A les empreses de mediació se’ls exigeix tenir contractada 
una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per l’import que determini 
l’administració competent en funció del nombre de llicències de taxi 
vinculades.  
 
També aborda el règim econòmic i de facturació del servei. En aquest cas, les 
quanties han de correspondre a les tarifes establertes en cada cas per a la 
prestació del servei de taxi de què es tracti, incloses les que estiguin fixades, 
en el seu cas, de forma específica pels serveis de taxi que siguin contractats a 
través d’una empresa de mediació. El decret dóna un any de termini perquè 
les empreses que actualment ja realitzen l’activitat de mediació es puguin 
adaptar. 
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El Govern dóna el vistiplau a un projecte europeu de 
polítiques bioenergètiques sostenibles 

 

 El projecte Interreg Europe "Sustainable regional bioenergy 
policies: a game changer” vol implementar polítiques dirigides a 
la transició cap a una economia baixa en carboni 
 

 L’objectiu és incrementar l’ús de les energies renovables, 
especialment la biomassa forestal i agrícola, i l’eficiència 
energètica dels edificis 
 

El Govern ha aprovat la subscripció al projecte Interreg Europe "Sustainable 
regional bioenergy policies: a game changer” (Polítiques bioenergètiques 
regionals sostenibles: un punt d'inflexió). La prioritat d’aquest projecte és reduir 
la dependència actual envers els combustibles fòssils i fomentar l’ús de 
matèries primeres naturals com a font d’energia o com a base per a la creació 
de nous productes i processos. 
 
El projecte, liderat des de Catalunya a través del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
(CTFC) té com a objectiu millorar els processos i les polítiques regionals i 
nacionals per abordar la transició cap a una economia baixa en emissions de 
carboni. La intenció és incrementar l’ús de les energies renovables, 
especialment la biomassa forestal i agrícola, i l’eficiència energètica dels 
edificis. 
 
La resta de socis del projecte són les entitats públiques i privades següents: 
Consell Regional de Carèlia del Nord (Finlàndia), Ministeri d’Agricultura de la 
República de Letònia, Federació Francesa de Municipis Forestals (França), 
Associació Letona de Propietaris Forestals, Servei Forestal d’Eslovènia, 
Agència Executiva Forestal de Bulgària, Departament de Polítiques de 
Desenvolupament Rural i Pesca de la Regió dels Abruços (Itàlia) i Agència de 
Desenvolupament Rural Centru (Romania). 
 
El projecte va en línia amb el desenvolupament i la implantació de l’Estratègia 
catalana per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i 
agrícola promoguda pel Govern, una peça essencial en el marc de la 
bioeconomia i la reducció de les emissions de carboni. 
 
Catalunya té un gran potencial en biomassa forestal, i es vol arribar a 
l’objectiu de multiplicar per 2,5 el consum de biomassa per energia. El projecte 
suposa una despesa total de 134.805 euros, dels quals corresponen al 
Departament d’Agricultura 20.220,75 euros, i 114.584,25 euros seran 
cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).  
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Altres Acords de Govern  

Aprovada la reestructuració del Departament d’Empresa i Coneixement 
 

El Govern ha aprovat avui el Decret de reestructuració del Departament 
d’Empresa i Coneixement, que racionalitza i reforça les seves àrees de 
coneixement i anàlisi. L’objectiu de la reestructuració és desplegar en la seva 
totalitat l’estructura del Departament aprovada el gener passat —mitjançant el 
Decret 2/2016, de 13 de gener— per tal de poder desenvolupar les 
competències assignades de forma eficaç, eficient i coherent amb el nou 
context organitzatiu. 
 
Les modificacions, de caràcter funcional i organitzatiu, van orientades a la 
reorganització del Departament, en aquelles àrees que encara es compartien 
amb Ocupació i a la incorporació de les noves competències assumides en 
matèria d’universitats i recerca. 
 

Llum verda als Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) 

El Govern ha aprovat els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Aquests Estatuts desenvolupen la 
Llei 15/2015, que ha portat a terme una nova regulació de l’Agència amb la 
finalitat d’afavorir la innovació en la docència, la recerca i la gestió 
universitària. En aquest sentit, l’Agència ha de ser un referent com a creadora 
de coneixement en aquest àmbit, exportable també a altres sectors.  

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya té per missió 
facilitar el reforç i l’assegurament del model català d’universitats i la seva 
projecció internacional, així com contribuir a garantir-ne i a millorar-ne la 
qualitat. 

El Govern i les set universitats públiques catalanes van constituir l’any 1996 el 
Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, que 
l’any 2003, amb la Llei d’universitats de Catalunya, va passar a denominar-se 
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU 
Catalunya). Posteriorment, amb l’aprovació de l’Estatut d’autonomia del 2006 i 
l’atribució de la competència compartida sobre l’avaluació i la garantia de la 
qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament universitari, i també del personal 
docent i investigador, AQU Catalunya esdevé un instrument estratègic del 
sistema universitari català.  

En l’àmbit internacional, AQU Catalunya és present a Europa des de l’any 
2000 i ha estat la primera de l’Estat a ser reconeguda internacionalment en el 
compliment dels estàndards i de les directrius de qualitat europeus. 
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Aprovada l'alteració dels termes municipals de Sant Fruitós de Bages i 
de Sant Joan de Vilatorrada 

 
El Govern ha aprovat avui el decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes 
municipals de Sant Fruitós de Bages i de Sant Joan de Vilatorrada, com a 
resposta a la voluntat d’ambdós ajuntaments d’ajustar la línia de terme en 
l’àmbit de la urbanització Pineda de Bages. 
 
Els dies 12 de febrer i 6 de març de 2014, els plens dels ajuntaments de Sant 
Fruitós de Bages i de Sant Joan de Vilatorrada van acordar iniciar un 
expedient d’alteració dels seus termes municipals per tal d’integrar el paratge 
del Poal, de la urbanització Pineda de Bages, en el terme de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
El Govern ha aprovat aquesta alteració de termes, a proposta de la consellera 
Governació, Adimistracions Publiques i Habitatge, d’acord amb els informes 
favorables de la Direcció General d’Administració Local, de la Comissió de 
Delimitació Territorial i amb el dictamen també favorable de la Comissió 
Jurídica Assessora. Així mateix, s’ha tingut en compte que hi ha 
consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que 
fan necessària o aconsellable l’alteració dels termes i que ambdós 
ajuntaments hi han adoptat acords favorables. 
 
La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, 
accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i 
càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats. 
 
El Departament de Governació, Administracions Locals i Habitatge efectuarà 
la fitació dels termes municipals. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a 
l’altre, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin 
referència exclusiva a la zona objecte de l’alteració. 
 

Aprovada la delimitació de l’entorn de protecció del Castell de Miravet  
 
El Govern ha aprovat delimitar l'entorn de protecció del castell de Miravet, a la 
comarca de Ribera d’Ebre, en el qual hi ha estat inclòs el subsòl del 
monument. 
 
Fins ara, el castell de Miravet havia gaudit d’una delimitació de caire urbanístic 
(”Entorn protegit del Castell”), que abasta, de forma aproximadament 
concèntrica, un àmbit limitat del castell i del nucli antic de Miravet. La 
singularitat del castell de Miravet, element declarat bé cultural d’interès 
nacional com a monument històric l’any 1993, aconsellava una definició més 
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rigorosa i ajustada a la figura legal d’entorn de protecció, segons la llei del 
patrimoni cultural català. 
 
La definició d’un entorn de protecció al voltant del castell de Miravet és 
considerada com el millor instrument per garantir la pervivència dels múltiples 
valors culturals del monument en les millors condicions possibles. La protecció 
vetlla per la correcta visualització del monument i per la integració harmònica 
de les possibles edificacions, instal·lacions o usos que s’hi puguin establir en 
el futur, amb equilibri entre la necessitat de crear aquesta àrea de protecció al 
voltant del monument que garanteixi suficientment la seva preservació i la 
voluntat de no afectar més espais dels estrictament necessaris.  
 
El castell de Miravet, situat dalt d’un turó, al marge dret del riu Ebre, és una 
fita paisatgística tant des de la llunyania com des de la proximitat. Per això, 
s’ha optat per definir l’entorn de protecció del castell ajustant-se a les visuals 
més properes, ja que permeten mantenir els múltiples valors del monument. 
Pel que fa a l’àmbit urbà, la delimitació s’ha ajustat al nucli antic de Miravet, 
anomenat “Cap de la Vila”, el qual, situat a la falda del castell, arrapat a la 
base del turó i enfront del riu, genera les visuals conjuntes amb el monument 
més característiques de l’indret. També s’ha tingut en compte l’accés a la 
plaça de l’Arenal des del nou vial construït, que discorre en paral·lel al canal 
de les Illetes, i des del qual es generen visuals pròximes del monument. 
 


