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El Govern actualitza el Codi de principis i conductes 
en la contractació pública i amplia el seu àmbit 
d’aplicació als agents externs a l’Administració 
 

 La nova regulació  estableix de forma expressa que les persones 
que intervenen en els procediments de contractació no poden 
acceptar regals o qualsevol altre benefici 
 

 El Codi reforça l’accés de la ciutadania als expedients de 
contractació pública i, per altra banda, crea una bústia 
confidencial i anònima per rebre consultes i denúncies 

 
El Consell Executiu ha aprovat l’actualització del Codi de principis i conductes 
en la contractació pública. El nou text actualitza el contingut del Codi i renova 
la composició i les funcions de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Amb l’actualització, el Codi amplia els subjectes obligats a respectar-lo. A 
partir d’ara s’aplicarà tant a les persones al servei de l’Administració com als 
agents i operadors econòmics externs a l’Administració que intervenen en la 
contractació pública. A més, el document estableix de forma expressa que les 
persones que intervenen en els procediments de contractació no poden 
acceptar regals o qualsevol altre benefici. 
 

El Codi també renova la composició de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública per una nova estructura departamental, que passa de 14 a 10 
membres, per atribuir-li un caràcter més tècnic, i atorgar-li una funció 
determinant en l’apreciació de l’existència d’un conflicte d’interès. 

  
Pel que fa a l’accés a la informació, el Codi reforça l’accés de la ciutadania als 
expedients de contractació pública i, per altra banda, crea una bústia 
confidencial i anònima per rebre consultes i denúncies. 
 
Finalment, la proposta aprovada permet als òrgans de contractació incorporar 
els objectius de responsabilitat social, sostenibilitat, accés de la petita i mitjana 
empresa, i  innovació. 
  
El Codi de principis i conductes en la contractació pública es va aprovar el 
2014. L’actualització aprovada avui pel Govern adapta el Codi al nou marc 
legal de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon 
Govern i a la Directiva 2014/24/CE, sobre contractació pública. 
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El Govern inicia la tramitació de la nova Llei 
vitivinícola de Catalunya  
 

 L'objectiu principal de la nova legislació és l'adaptació de la 
normativa catalana de 2002 a l’actual normativa europea  
 

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei 
vitivinícola de Catalunya, nova normativa que es preveu aprovar enguany, i 
que principalment busca adaptar-se a l’europea i donar cobertura amb una 
norma amb rang de llei d’àmbits regulats per normes comunitàries o estatals. 
Cal adaptar, doncs, la llei catalana d’ordenació vitivinícola, ja que el seu text 
resulta parcialment obsolet. 
 
A més, en l’aspecte de la viticultura, cal donar cobertura legal amb una norma 
amb rang de llei a diferents qüestions no regulades en l’esmentada llei 
catalana actual, com ara les autoritzacions de plantació i replantació, el 
potencial vitícola i la creació del catàleg de varietats, entre d’altres, per 
adaptar-ho a la nova normativa europea.  
 
Així mateix, el que es pretén és una llei que es correspongui millor a l’evolució 
de la viticultura catalana dels últims anys, un text més adaptat a la realitat 
actual d’aquest sector. 
 
L’aprovació d’aquesta llei havia quedat aturada la passada legislatura, tot i 
que ja havia estat objecte de debat i al·legacions per part del sector, i és 
voluntat del Govern que quedi finalitzada i aprovada en aquest període 
legislatiu.  
 
Amb l’adaptació de la nova llei a la normativa comunitària s’aconseguirà un 
nou text que contindrà els canvis generats per aquesta normativa i en 
conseqüència donarà més seguretat jurídica als productors i elaboradors de 
vins de Catalunya. 
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El Govern destina 130 milions d’euros a l’adquisició de 
15 nous trens per al metro del Vallès d’FGC 
 

 La compra de les noves unitats, que s’incorporaran al servei a 
partir de 2019, permetrà incrementar freqüències i donar resposta 
a l’augment de demanda que està experimentant la línia 
 

 Concretament, es reduirà a la meitat la freqüència de pas entre 
plaça Catalunya i Sabadell, en passar de 10 a 5 minuts. La 
freqüència entre plaça Catalunya i Terrassa passarà dels 7-8 
minuts actuals a només 5 
 

El Govern ha autoritzat avui l’adquisició de 15 nous trens per al metro del 
Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) mitjançant una 
despesa pluriennal de 130 milions d’euros. La compra de nou material mòbil 
permetrà incrementar freqüències i donar resposta a l’augment de demanda 
que està experimentant la línia, accentuat amb el perllongament de Terrassa, i 
que es potenciarà amb el de Sabadell.  
 
Les noves unitats, que s’han de fabricar, s’aniran incorporant al servei de 
metro del Vallès a partir de 2019. El nou material permetrà reduir a la meitat la 
freqüència de pas entre plaça Catalunya i Sabadell, en passar de 10 a 5 
minuts. La freqüència entre plaça Catalunya i Terrassa també serà de 5 
minuts, quan actualment és de 7-8 minuts.  
 
Una línia ampliada 
 
El setembre de 2016 van entrar en servei les noves estacions de Can Feu-
Gràcia i Plaça Major del perllongament d’FGC a Sabadell, amb 1,5 nous 
quilòmetres de línia.  
 
La posada en servei de la prolongació de la línia a Sabadell culminarà 
enguany, amb 3,7 quilòmetres de via i tres estacions més (Creu Alta, Plaça 
Espanya i Ca n’Oriac). En total, la prolongació del metro del Vallès a Sabadell 
abasta 5,2 quilòmetres –4,4 dels quals, de nova línia– cinc estacions i unes 
cotxeres a Ca n’Oriac. Aquesta actuació suposa una inversió de 430 milions 
d’euros.  
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El Govern acorda que Eurecat ampliï les seves 
competències i presència territorial amb l’absorció del 
centre tecnològic lleidatà Maqcentre  
   

 Constituït l’any 2008 i especialitzat en la innovació i R+D en l’àmbit 
de la maquinària agrícola i els equips industrials, Maqcentre passarà 
així a formar part d’Eurecat, resultat de la fusió dels centres 
tecnològics avançats de Catalunya 
 

 Eurecat fa un pas més per consolidar-se com el gran centre 
tecnològic de referència per al teixit empresarial català i referent en 
innovació al sud d’Europa 

 

El Govern ha acordat aquest matí ratificar l’absorció del centre tecnològic 
Maqcentre per part d’Eurecat. Constituït l’any 2008 i establert a Lleida, 
Maqcentre està especialitzat en la innovació i R+D en els àmbits de la 
maquinària agrícola i els equips industrials, fomentant la transferència 
tecnològica i l’aplicació de noves tecnologies en aquests sector productius. 

Amb aquesta absorció, Eurecat amplia la seva presència territorial, reforça i 
amplia les seves competències i fa un pas més per consolidar-se com el gran 
centre tecnològic de referència per al teixit empresarial català i referent en 
innovació al sud d’Europa. Nascut el 2015, és el resultat de la fusió dels 
centres tecnològics avançats ASCAMM, Barcelona Digital Centre Tecnològic, 
Barcelona Media i CETEMMSA. L’any passat l’entitat va absorbir el Centre 
Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) i va signar un acord de vinculació 
permanent amb Leitat. 

Aquest procés, liderat per ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de 
l’empresa- té per objectiu reordenar la xarxa d’agents tecnològics de 
Catalunya amb la finalitat que esdevinguin entitats amb més massa crítica, fet 
que els permeti assolir majors cotes d’eficiència, donar millor servei al teixit 
empresarial català i a la vegada, competir amb èxit internacionalment.  
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El Govern impulsa els projectes dels Grups d’Acció 
Local del sector pesquer català 
 

 La dinamització del sector permetrà crear llocs de treball, 
augmentar el valor afegit dels productes de la pesca i l’aquicultura 
o la diversificació de l’activitat pesquera, entre d’altres  

  
El Govern ha acordat destinar 500.000 euros per dinamitzar les actuacions de 
cooperació dels Grups d’Acció Local del sector pesquer català per al període 
2018-2023, 100.000 euros dels quals es destinaran a atendre la convocatòria 
2018 d’ajuts per als projectes de cooperació dels Grups d’Acció Local 
Pesquer (GALP) seleccionats en el marc del Programa Operatiu del Fons 
Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020.  
 
El 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 actuacions de cooperació permetran als GALP de Catalunya establir 
xarxes de col·laboració, projectes conjunts, i intercanvi de millores pràctiques 
amb altres grups pesquers europeus. Es prioritzaran les actuacions de 
cooperació amb GALP del Mediterrani a fi de trobar sinergies i impulsar 
projectes comuns. 
  
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. 

 

 

 



 

 

Acords de Govern. 09.05.2017  

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

 

7 

El Govern destina 360.000 euros a la creació del 
Centre de Tecnificació Esportiva de Lluita i Gimnàstica 
La Mina  

 
 El centre està vinculat a la Federació Catalana de Lluita i a la 

Federació Catalana de Gimnàstica i té com a objectiu atendre els 
joves esportistes seleccionats amb projecció a l’alt nivell i que hi 
obtindran una formació integral 

 
El Govern ha aprovat destinar una subvenció de 360.000 euros a l’Ajuntament 
de Sant Adrià de Besòs per crear el Centre de Tecnificació Esportiva de Lluita 
i Gimnàstica La Mina, situat a Sant Adrià de Besòs, i desenvolupar els 
programes d’alt rendiment en aquests dos esports. 
 
La col·laboració entre l’Executiu i el consistori per a aquest projecte es 
materialitzarà mitjançant un conveni de col·laboració. Aquest ajut, que es 
vehicularà a través del Consell Català de l’Esport, també servirà per impulsar 
el desenvolupament del programa d’alt rendiment esportiu de Catalunya 
(ARC) de lluita olímpica i de gimnàstica artística, amb aportacions anuals del 
Govern de 90.000 euros des d’aquest any fins al 2020. 
 
El Centre de Tecnificació Esportiva de Lluita Olímpica i de Gimnàstica Artística 
La Mina està vinculat a la Federació Catalana de Lluita i a la Federació 
Catalana de Gimnàstica i té com a objectiu atendre joves esportistes, 
seleccionats d’acord amb els criteris tècnics que estableix la normativa 
específica de cada esport, que tenen una projecció envers l’alt nivell i que hi 
obtindran una formació integral. 
 
Els esportistes de lluita i gimnàstica seleccionats rebran formació tècnica 
esportiva, formació acadèmica i seguiment mèdic i psicològic per garantir un 
estat de salut adient per a la pràctica esportiva.  
 
El Centre de Tecnificació Esportiva i les dues federacions determinaran l’àrea 
geogràfica d’influència on es pot fer la detecció i el seguiment dels i de les 
esportistes, i determinaran el personal tècnic i els mitjans d’acompanyament 
necessaris per assolir els objectius individualitzats de cada esportista integrat 
en la tecnificació. 
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Altres Acords de Govern 

 
Acordats ajuts per ajudar a la inserció professional dels postgraduats en 
educació física i l’esport  
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
(INEFC), adscrit al Departament de la Presidència, a realitzar despeses per un 
import total de 78.400 euros per atendre la convocatòria de 16 ajuts per a la 
formació complementària d’alumnat universitari i persones postgraduades en 
l’àmbit de l’educació física i l’esport, per al curs acadèmic 2017-2018, en els 
centres de Barcelona i Lleida.  
 
Aquesta partida, que es distribueix en 23.520 euros el 2017 i 54.880 el 2018, 
permetrà a aquest col·lectiu realitzar una formació pràctica complementària en 
àrees professionals relacionades amb l’educació i l’activitat física i l’esport que 
els faciliti la inserció en el mercat laboral. 
 
Aquest complement formatiu pràctic es desenvolupa mitjançant la participació 
tutoritzada de les persones beneficiàries en tasques de suport a diversos 
àmbits relacionats amb la gestió esportiva, les activitats de formació, l’estudi, 
la documentació i l’aplicació de noves tecnologies en l’àmbit de l’activitat física 
i l’esport que duu a terme l’INEFC, sempre sota la supervisió d’una persona 
responsable que exerceixi la tutela des del centre formatiu.  
 
 

 


