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El Govern amplia l’atenció del servei telefònic ‘Infància 
Respon’ per garantir una resposta àgil i eficaç en 
casos de bullying escolar, ciberassetjament i abusos 
sexuals 

 
 Els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i 

d’Ensenyament impulsen una campanya de difusió per donar a 
conèixer el telèfon i garantir-hi l’accés  de tots els menors que 
pateixin situacions de maltractament així com de les persones que 
en siguin coneixedores 

 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el d’Ensenyament 
reforçaran el telèfon 116 111 Infància Respon per garantir un suport àgil i 
eficaç sobretot en l’atenció de les demandes relacionades amb l’assetjament 
als centres educatius, el ciberassetjament i altres maltractaments o abusos 
sexuals a infants i adolescents. 
 
Aquest reforç de les prestacions del telèfon d’atenció a la infància anirà 
acompanyat d’un seguit d’actuacions de difusió i informació, principalment 
entre els joves, per garantir-hi l’accés de tots els menors que pateixin 
situacions de maltractament així com de les persones que en siguin 
coneixedores. Així s’ha aprovat aquest dimarts per acord de govern. 
 
En paral·lel, els dos departaments reforçaran en el termini aproximat d’un mes 
el circuit d’atenció, derivació i intervenció per als casos d’assetjament escolar 
(bullying) comunicats al telèfon 116 111, que garanteixi la derivació 
especialitzada i la coordinació interinstitucional cap als centres, amb una 
resposta immediata i experta en tot moment.  
 
El servei telefònic Infància Respon (116 111) és de caràcter europeu i present 
a tots els estats, com també a múltiples comunitats autònomes, i ofereix 
informació, assessorament i orientació i atenció amb relació a qualsevol tipus 
de demanda que afecti la infància i l’adolescència, entre d’altres, aquelles 
relacionades amb maltractaments i vinculades amb el sistema de protecció als 
infants.  
 
Es tracta també de l’ampliació d’una eina en matèria de protecció dels infants i 
els adolescents, útil per donar una resposta efectiva a les comunicacions de 
possibles maltractaments comesos a un infant o adolescent en les seves 
diverses modalitats: ciberassetjament, violència masclista, abusos sexuals, 
violència en l’àmbit familiar, etc., Els professionals que hi treballen -en 
coordinació amb els diferents serveis, departaments i administracions 
implicats-, promouen i proposen l’activació dels recursos i l’atenció 
necessàries per garantir una protecció efectiva de l’infant i l’adolescent. 
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El reforç dels serveis i les prestacions del telèfon Infància Respon és 
conseqüència del protocol signat entre els departaments de Treball, Afers 
Socials i Famílies i d’Ensenyament sobre la prevenció, detecció, notificació, 
derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent 
en l’àmbit educatiu. 
 
Aquest protocol estableix el número 116 111 com a telèfon de referència per 
comunicacions de possibles situacions de maltractament les 24 hores del dia 
els 365 dies de l’any de forma gratuïta i totalment anònima, sense deixar 
rastre. 
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El Govern reserva 11,5 milions d'euros per a 
contractes a centres especials de treball i empreses 
d’inserció social 
 

 Aquesta contractació reservada es distribueix entre tots els 
departaments de la Generalitat i representa un increment del 32% 
respecte del 2016  
 

 Amb aquest acord el Govern de la Generalitat posa de manifest la 
voluntat de l’Executiu de continuar impulsant una contractació 
socialment responsable 

 
El Govern ha aprovat l’acord pel qual es fixen les quanties que han d’assolir 
els departaments de l’Administració de la Generalitat, organismes autònoms i 
empreses públiques per al 2017 en la contractació reservada a centres 
especials de treball i empreses d’inserció social. 
 
La reserva aprovada per a l’exercici 2017 és d’11,5 milions d’euros. Aquest 
import, que representa un increment del 32% respecte de l’any anterior, té 
com a finalitat facilitar l’accés general d’aquests centres i empreses a la 
contractació pública per tal de donar un suport institucional indirecte a la 
important tasca social que duen a terme.  
  
L’increment establert aquest 2017 posa de manifest la voluntat del Govern 
d’impulsar una contractació socialment responsable, tal com reflecteix el 
compliment decidit dels objectius establerts l’any anterior per part dels 
departaments, organismes autònoms, empreses públiques i la resta d’entitats 
que integren el sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va ser pioner en l’establiment de la 
referida reserva social de contractació, mitjançant la Llei 31/2002. La Directiva 
2014/24/UE, de contractació pública, del Parlament i del Consell de la Unió 
Europea va unificar, el 26 de febrer de 2014, els dos tipus de reserva i va 
ampliar les possibilitats de realitzar aquestes reserves per a tot tipus de 
procediment i d’objecte contractual. 
 
D’acord amb el Decret  2/2016, de 13 de gener, el Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència exerceix les atribucions 
pròpies de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en l’establiment de 
criteris, direcció i control de la contractació pública. 
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El Govern aprova el Pla de Govern Obert, que facilita 
la transparència i  la participació ciutadana en 
l’elaboració de polítiques públiques 
 

 Aquest Pla ha estat impulsat pel Departament d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència i compta amb la 
col·laboració i participació de tots els departaments de la 
Generalitat 

 

 El Pla inclou totes les polítiques públiques impulsades per la 
Generalitat de Catalunya, destinades a la consolidació, la millora i 
l’enfortiment del govern obert en els pròxims dos anys 
 

 L’objectiu d’aquest Pla és obrir el Govern a la ciutadania per 
millorar els serveis públics i incrementar la confiança en les 
institucions 
 

El Govern ha aprovat aquest dimarts el Pla de Govern Obert, que inclou totes 
les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de Catalunya, 
destinades a la consolidació, la millora i l’enfortiment del govern obert en els 
pròxims dos anys. Durant el procés d’elaboració del Pla s’ha comptat amb la 
col·laboració i participació de tots els departaments de la Generalitat, 
associacions municipalistes i diversos ens públics competents en àmbits 
específics del govern obert. 
  
Aquest Pla, impulsat pel Departament d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència  –a través de la Secretaria de Transparència i 
Govern Obert– , ha estat dissenyat per facilitar el canvi cultural necessari a 
l’Administració per merèixer la confiança dels ciutadans. Vol ser un antídot 
democràtic contra el risc de desvinculació entre la ciutadania i les estructures 
institucionals i, en aquest sentit, és un salt per  millorar la qualitat democràtica 
del nostre país a través d’una ciutadana activa i implicada amb l’entorn. Una 
ciutadania, en definitiva, que també exerceixi el deure d’enriquir les decisions 
que més l’afecten en l’àmbit de la gestió i els serveis públics a fi de millorar el 
model de governança del país. 
 
Amb un pressupost d’1,2 milions d’euros, el Pla permetrà avançar 
significativament en aspectes clau, com ara millorar la transparència, impulsar 
la reutilització de dades obertes i la incorporació de les visions plurals de la 
ciutadania en l’elaboració de les polítiques públiques. 
 
S’estructura en cinc àmbits: transparència, dades obertes, bon govern, 
participació ciutadana i qualitat democràtica, i canvi cultural. El primer àmbit 
engloba les polítiques de publicitat activa i dret d’accés a la informació pública; 
el segon àmbit està orientat a l’obertura de dades públiques i el foment del seu 
ús; l’àmbit de bon govern comprèn les iniciatives per promoure la qualitat dels 
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serveis públics i reforçar el comportament ètic de l’Administració i el poder 
polític; el quart àmbit comporta l’establiment de mesures per fomentar la 
participació i col·laboració dels ciutadans en la definició de les polítiques 
públiques. Finalment, l’àmbit de canvi cultural agrupa les actuacions 
destinades a formar, promocionar i sensibilitzar sobre el govern obert. Per 
cada àmbit el Pla estableix diversos objectius estratègics, objectius operatius i 
actuacions a dur a terme. 
 
En el mateix Pla també s’incorporen mecanismes de seguiment i avaluació. El 
seguiment es realitzarà periòdicament i s’informarà dels resultats a la 
Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, mentre que 
l’avaluació tindrà caràcter anual i els seus resultats es presentaran al Govern 
de la Generalitat, i posteriorment es publicaran al Portal de Transparència de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
Amb aquest Pla de Govern Obert es dona continuïtat al Pla estratègic de 
polítiques de transparència 2015-2017, que ja ha contribuït a facilitar l’accés a 
la informació pública mitjançant la millora del Portal de Transparència, valorat 
de forma excel·lent per Transparència Internacional. L’aprovació del Codi de 
conducta dels alts càrrecs de la Generalitat, la Llei de transparència i l’impuls 
de nous processos de participació ciutadana són també actuacions recents 
que s’emmarquen en el ferm compromís de la Generalitat amb el Govern 
obert.  
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El Govern fomenta el procés obert de participació dels 
ciutadans en els tràmits previs a l’aprovació de 
projectes de llei 
 

 L’Executiu acorda la inclusió en les memòries preliminars 
d’avantprojectes de llei, projectes de decret i projectes de decret 
legislatiu de les consultes públiques com a instrument de 
participació i transparència 

 

 Amb la nova regulació s’unifiquen els criteris i requeriments 
previs per a les propostes legislatives de tots els departaments  

 
El Govern ha aprovat un acord relatiu a l’oportunitat de les iniciatives 
legislatives del Govern i a la seva consulta pública. La regulació actual 
estableix dos tràmits anteriors a l’elaboració del text articulat d’un 
avantprojecte de llei, quan encara s’està valorant la conveniència de triar una 
opció normativa per resoldre un problema detectat, que són: l’acord previ del 
Govern sobre l’oportunitat de la iniciativa i una consulta pública a través del 
portal web de l’Administració, la qual es pot exceptuar en una sèrie de 
supòsits previstos a la llei.  
 
Amb la voluntat de simplificar les tramitacions, el Govern ha acordat que 
l’acord previ sobre l’oportunitat d’elaborar un avantprojecte de llei haurà 
d’incorporar en la memòria preliminar un pronunciament sobre la procedència 
o no d’efectuar el tràmit de consulta pública prèvia, així com adaptar els 
continguts vigents de la memòria preliminar a la terminologia d’aquest mateix 
precepte, i fer servir la memòria preliminar que aprovi el Govern en la 
realització del tràmit. 
 
Així doncs, s’adapta el contingut de la memòria preliminar dels avantprojectes 
de llei que serà utilitzada com a document de consulta i s’estableixen criteris 
homogenis per a l’avaluació preliminar. La memòria preliminar haurà 
d’incloure aspectes com els problemes que es pretenen solucionar amb la 
iniciativa; els seus objectius; les possibles solucions alternatives regulatòries i 
no regulatòries; la necessitat i l’oportunitat de l’aprovació de la norma i els 
seus impactes més rellevants sobre l’Administració de la Generalitat i les 
administracions locals, sobre les mesures d’intervenció administrativa, i des de 
la perspectiva de la simplificació i la reducció de càrregues administratives per 
a les empreses i els ciutadans, sobre l’ordenament jurídic vigent, i des de la 
perspectiva de la simplificació normativa. També haurà d’identificar i valorar 
els principals impactes econòmics, socials i ambientals que es preveu que 
generi aquesta opció i indicar les raons per les quals és l’alternativa preferida 
de les opcions possibles. 
 
També haurà d’especificar si es considera procedent efectuar una consulta 
pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei i, si és així, la memòria 
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preliminar que aprovi el Govern es posarà a disposició de la ciutadania i 
entitats potencialment afectades per la futura norma, mitjançant la seva 
publicació en el Portal de la Transparència per dur a terme aquest tràmit. 
 
Per implantar de forma efectiva aquestes mesures, s’aplicaran unes pautes 
homogènies per part de tots els departaments de manera que totes les 
consultes públiques s’efectuïn de forma centralitzada en el Portal Participa, i 
que aquestes segueixin uns criteris similars també en el cas dels projectes de 
decret i projectes de decret legislatiu que no tinguin per objecte l’elaboració 
d’un text refós. 
 
Aquest acord deixa sense efecte l’Acord del Govern de 19 de maig de 2009, 
relatiu a l’oportunitat de les iniciatives legislatives del Govern. 

 

  



 

 

Acords de Govern. 25.04.2017  

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

 

9 

El Govern incrementa els recursos per a l’alumnat amb 
discapacitat auditiva de cara al curs vinent 
 

 Avui ha autoritzat a Ensenyament la contractació del servei 
d’interpretació en llengua de signes a l’alumnat que cursa estudis 
postobligatoris en la modalitat bilingüe per un import de 749.620 
euros 

 

 Això permetrà un increment de les hores setmanals de 840 a 1.000 
  
El Govern ha acordat avui autoritzar al Departament d’Ensenyament la 
contractació del servei d’interpretació en llengua de signes catalana (LSC) a 
l’alumnat amb sordesa que està escolaritzat a Catalunya en l’etapa 
postobligatòria en la modalitat bilingüe, durant el curs escolar 2017-2018, per 
un import total de 749.620 euros Això permetrà un increment de les hores 
setmanals d’intèrprets de les 840 actuals a 1.000 el curs vinent. Mitjançant 
aquest suport l’alumne té accés lingüístic als continguts curriculars i a 
qualsevol comunicació verbal que es produeixi en el context d’aula. 
 
Els CREDA (Centres de recursos per a deficients auditius) són els 
responsables d’assignar aquest suport d’intèrpret a l’alumnat amb sordesa, 
adaptat a les necessitats educatives de l’educació postobligatòria i a les 
competències de l’alumnat en aquestes edats, i també de realitzar-ne el 
seguiment. En termes generals els CREDA són els serveis de suport als 
centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb 
greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el 
seu desenvolupament personal, social i curricular.  
 
Els criteris pels quals s’assignen els intèrprets són pedagògics i el percentatge 
d’hores està condicionat a la realitat de cada alumne i a les característiques 
dels estudis. Cal tenir en compte que es tracta d’un servei flexible i que 
s’ajusta segons les matèries i necessitats dels alumnes . Així mateix, el 
Departament està treballant per millorar els procediments i criteris 
d’assignació d’intèrprets en LSC en els estudis postobligatoris a tots els 
territoris. 

 

Evolució del contracte del servei d’intèrprets 

Contracte intèrprets Despesa per curs Total 

d’hores 

Mitjana 

setmanal 

Contracte 2015-2016 430.000 € 21.500 581 

 

Contracte 2016-2017 485.940 € 24.920 673 
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hores  

Ampliació contracte 

2016-2017 

534.534 € 27.412 

hores 

740 

 

Despesa addicional 

actual 

29.000 €   que es 

tramitaran de manera 

addicional 

31.080 840 

Previsió contracte 

2017-2018 

749.620 € 37.000 1.000 

 

 

Actualment hi ha 10 CREDA distribuïts arreu del territori, que ofereixen atenció 
des de l’etapa infantil fins a la post bligatòria en diferent intensitat d’acord amb 
l’edat, l’evolució, les característiques i la necessitat de l’alumne, essent en 
l’etapa d’infantil i primària on normalment  s’ofereix la màxima atenció. Els 
professionals del CREDA, que aquest curs sumen prop de 350, són mestres 
logopedes o mestres especialitzats en audició i llenguatge i psicopedagogs 
especialitzats en audició, llenguatge i comunicació, i també compten amb el 
suport d’audioprotetistes especialitzats en audiopròtesi infantil i juvenil. 
 
Modalitat oral i bilingüe 
 
El Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix la llei, ofereix a 
les famílies la possibilitat d’escollir lliurement l’escolarització en la modalitat 
oral o bilingüe dels seus fills, un cop haver estat degudament informades 
d’ambdues opcions: 
 
Modalitat educativa bilingüe: Coexisteixen la llengua de signes catalana, com 
a matèria d’estudi i llengua vehicular en la comunicació i l’accés al currículum 
escolar, i les llengües orals i escrites oficials, que també són objecte 
d’aprenentatge. 
 
Modalitat educativa oral: Treballa en l’aprenentatge i desenvolupament 
exclusiu de la llengua oral parlada i escrita (català i castellà). 
 
Aquest curs, des de l’etapa infantil als estudis postobligatoris, hi ha un total de 
1.939 alumnes amb aquesta discapacitat, dels quals 1.761 fan modalitat oral i 
178, bilingüe. Tots els alumnes amb discapacitat auditiva són atesos pels 
CREDA. En els ensenyaments obligatoris, quan es requereix suport intensiu 
específic per un alumne, es destina al propi centre dotació extraordinària  de 
mestre d’audició i llenguatge. Enguany hi ha  70 centres que disposen 
d’aquest recurs per a l’atenció educativa de qualitat als alumnes amb 
discapacitat educativa. 



 

 

Acords de Govern. 25.04.2017  

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

 

11 

El Govern impulsa els Grups d’Acció Local del sector 
pesquer català en el marc del Programa Operatiu del 
Fons Europeu Marítim i de la Pesca  
 
 
El Govern ha acordat destinar 1.430.882,35 euros al finançament i correcte 
funcionament dels Grups d’Acció Local del sector pesquer (GALP), 
seleccionats en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de 
la Pesca (FEMP) 2014-2020. 

  

El Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 obre una 
oportunitat per al desenvolupament local participatiu mitjançant la creació de 
Grups d’Acció Locals Pesquers (GALP). Els GALP són els encarregats del 
disseny i el desenvolupament d’estratègies per a la gestió dels ajuts del FEMP 
en el seu àmbit territorial, de manera que la gestió sigui de baix a dalt, tot 
permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel 
territori mateix. 
  
Les estratègies de desenvolupament local pesquer s’adreçaran a: 
 

 la creació de llocs de treball del sector pesquer, 

 l’augment del valor afegit dels productes de la pesca i l’aqüicultura, 

 la diversificació de l’activitat pesquera (amb una important incidència en 
el turisme pesquer i la pesca turisme), 

 el foment de l’economia blava, 

 la protecció del medi ambient territorial, 

 la protecció i recuperació del patrimoni cultural dels municipis pesquers, 
el foment de la cohesió social (amb una important incidència sobre la 
incorporació de la dona i del jovent, i la formació i capacitació dels 
professionals del sector pesquer), i 

 l’impuls en les comunitats locals de mecanismes de participació local i 
nous models de governança. 
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El Govern crea el Programa d’homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació de 
tributs i cotitzacions socials que paguen les entitats 
del sector públic de la Generalitat 

 

 Es dissenyarà una estratègia que permetrà guanyar en eficàcia i 
eficiència en el procés de racionalització i simplificació que du a 
terme l’administració  

 
El Govern ha aprovat la creació del Programa d’homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions 
socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat. El Programa té 
per objectiu dissenyar i aplicar una estratègia d’optimització, homogeneïtzació 
i simplificació dels processos i mecanismes interns en matèria d’obligacions 
tributàries i de cotitzacions socials que sigui comuna per a les diferents 
entitats que conformen el sector públic de la Generalitat, així com per a les 
administracions locals de Catalunya i les universitats públiques catalanes que 
s’hi vulguin adherir, i centralitzar-ne la tramitació. 
 
El sector públic  de la Generalitat està format per un elevat nombre d’entitats 
de diferent naturalesa que, en el seu conjunt, ingressen a l’Estat 
aproximadament 4.500M€ en concepte de tributs titularitat de l’Estat i 
cotitzacions socials. Actualment, però, no existeix un protocol d’actuació 
homogeni d’aquestes entitats pel que fa a les seves obligacions amb l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social  
i altres ens de recaptació. 
 
El Programa que ara es crea ha de permetre guanyar en eficiència i 
coordinació, d’acord amb el que estableix el Pla del Govern per a l’XI 
legislatura. 
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Altres Acords de Govern 
 
Aprovada la modificació dels estatuts i el nom del Consorci de les 

Gavarres 

El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels estatuts del Consorci per a 
la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres, i també el 
seu canvi de nom per Consorci de les Gavarres. 
 
L’ens públic sense ànim de lucre es va constituir el 1998 amb la missió de 
preservar i revaloritzar el patrimoni del massís de les Gavarres, així com per 
promocionar les activitats econòmiques que es consideressin compatibles 
amb aquest entorn natural.  
 
La Generalitat en forma part des del 2006. El Consorci està integrat pels 
ajuntaments de Calonge, Cassà de la Selva, Castell-Platja d’Aro, Cruïlles-
Monells-Sant Sadurní de l’Heura, Celrà, Girona, Juià, la Bisbal, Llagostera, 
Llambilles, Madremanya, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Quart, Sant Martí 
Vell, Santa Cristina d’Aro, Torrent i Vall-llobrega. També en són membres els 
consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès i la Diputació de Girona, 
administració a la qual s’adscriu el Consorci. 
 
Mitjançant l’acord d’avui, es dona entrada a tres nous membres: dues 
associacions sense ànim de lucre com són l’Associació de gestors forestals de 
les Gavarres i el Consorci Forestal de Catalunya, i  l’Ajuntament de Forallac. 
 
Els nous estatuts s’adapten al que recull la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local i a la Llei de règim jurídic del sector 
públic. Aquests estatuts, una vegada aprovats per part del Govern, hauran de 
ser ratificats per la resta de membres que formen part del Consorci de les 
Gavarres.  

 

Aprovada la regulació del règim sancionador del personal de 
l’Administració de justícia a Catalunya 
 
El Govern ha aprovat el decret que determina quins seran els òrgans del 
Departament de Justícia habilitats per iniciar un procediment i tramitar 
expedients disciplinaris i per imposar sancions al personal no judicial al servei 
de l’Administració de justícia a Catalunya. Fins ara, se’ls aplicava la mateixa 
normativa que a la resta de funcionaris de la Generalitat. 
 
El decret –que entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya– serà d’aplicació a tots els 
funcionaris i interins dels cossos següents: gestió processal, tramitació 
processal, auxili judicial i metges forenses. En total, un col·lectiu que aplega 
uns 7.500 treballadors repartits pels 613 jutjats de Catalunya.  
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Una de les novetats és que podran ser nomenats instructors els lletrats de 
l’Administració de justícia. També podran instruir els funcionaris de gestió 
processal destinats en la mateixa província que l’expedientat, sempre que 
aquest no presti serveis en la seva unitat, i els funcionaris del Departament de 
Justícia que pertanyin a un cos o escala superior a l’afectat. La disposició 
també preveu l’ús de mitjans electrònics en la tramitació dels expedients 
disciplinaris i en les comunicacions i notificacions que es produeixin. 
 
L’article 103 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix la competència 
normativa, executiva i de gestió de la Generalitat sobre el personal no judicial 
al servei de l’Administració de justícia, i respecta l’estatut jurídic d’aquests 
treballadors, establert a la Llei orgànica del poder judicial. Una competència 
que inclou, entre d’altres, la regulació del règim disciplinari i l’exercici de la 
potestat disciplinària i la imposició de sancions. 

 

 


