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El Govern constitueix l’Observatori de la Igualtat de 
Gènere per contribuir al coneixement de la situació de 
les dones i millorar-ne les polítiques públiques  

 

 La creació d'aquest òrgan assessor es deriva del desplegament de 
la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes 
 

 L’Observatori proposarà al Govern actuacions per corregir 
situacions de desigualtat de gènere o de violència masclista i 
analitzarà l’impacte de les polítiques de les administracions 
públiques de Catalunya sobre la igualtat de gènere 
 

 

El Govern ha aprovat el decret que constitueix formalment i regula  
l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG), òrgan que té per finalitat 
contribuir al coneixement de la situació de les dones per a una millor presa de 
decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques des de la 
perspectiva de gènere i de les dones. L’elaboració d’aquest decret ha comptat 
amb les aportacions de les entitats de defensa dels drets de les dones. 
 
L’Observatori és un òrgan assessor del Govern, adscrit a l’Institut Català de 
les Dones (ICD), creat per la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes com una de les mesures per garantir el compliment de la Llei i 
assolir la igualtat efectiva de dones i homes.  
 
Entre les funcions que ha de desenvolupar destaca el disseny d’un sistema 
d’indicadors per conèixer de forma actualitzada l’evolució de les desigualtats 
de gènere i determinar els motius de la seva persistència; promoure 
l’elaboració d’estudis i informes especialment en els àmbits de la violència 
masclista, de la situació laboral i de la imatge pública de les dones; i fer el 
seguiment de la imatge i els estereotips de la representació de les dones i de 
la banalització de la violència masclista als mitjans de comunicació. 
 
L’OIG haurà de proposar al Govern les actuacions que consideri adients per a 
corregir situacions de desigualtat de gènere o de violència masclista i 
analitzarà l’impacte de les polítiques de les administracions públiques de 
Catalunya sobre la igualtat de gènere. Les àrees d’intervenció són: 
participació política i social de les dones; educació, cultura i coneixement; 
treball, ocupació i empresa; polítiques socials; medi ambient; urbanisme, 
habitatge i mobilitat, i justícia i seguretat. 
 
Composició 
 
L’Observatori serà presidit per la presidenta de l’ICD; la vicepresidència 
recaurà sobre la directora executiva de l’ICD, i la secretaria serà ocupada per 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
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una persona funcionària de l’ICD. En les vocalies en representació de 
l’Administració de la Generalitat hi haurà representants de la direccions 
generals de: Comunicació del Govern, Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa, Policia, Administració de la Seguretat, Política Lingüística, 
Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Igualtat, Famílies, Atenció 
a la Infància i l’Adolescència, Desenvolupament Rural, i la Secretaria General 
del Consell Interuniversitari de Catalunya, l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
A més, en formaran part representants dels següents Consells: de 
l’Audiovisual, Interuniversitari, Il·lustres Col·legis d’Advocats, i els Col·legis de 
Metges, Infermeres i Infermers, Cambres Oficials de Comerç, Indústria i 
Navegació, Psicologia; Politòlegs i Sociòlegs; Periodistes; Treball Social i 
d'Educadores i Educadors Socials. L’OIG també tindrà representants de les 
organitzacions sindicals i organitzacions empresarials més representatives de 
Catalunya, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió 
Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i les 
entitats del món local. 
 
Funcionament 
 
L’Observatori podrà constituir els grups específics de treball que es considerin 
convenients i reunirà el ple dues vegades l’any. Des de l’ICD es donarà a 
l’OIG el suport tècnic i els mitjans personals i materials necessaris per a 
l’execució de les seves funcions. 
 
L’ICD informarà anualment dels resultats de l’activitat de l’Observatori a la 
Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, el 
Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i la Comissió d’Igualtat 
del Parlament de Catalunya.  
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El Govern inverteix  99 milions d’euros en de obres en 
centres educatius  

 

 Les obres encarregades inclouen ampliacions, adequacions, nova 
construcció, i obres de reforma, ampliació i millora tant d’escoles 
com d’instituts 

 
El Govern ha aprovat avui encarregar a Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya diverses actuacions en centres educatius per un valor de 
99.150.000 euros. Les obres encarregades inclouen ampliacions, 
adequacions, nova construcció, i obres de reforma, ampliació i millora tant 
d’escoles com d’instituts.  
 
El llistat de centres és el següent: 

 

Obra Pressupost 

Execució de les obres d'ampliació d'Escola per a 

Institut Escola Gavà Mar (1a fase espais 

docents), a Gavà. 1.700.000,00 

Execució de les obres de reconversió-adequació 

i ampliació Institut Badia i Margarit 3/2 sense 

gimnàs, a Igualada. 3.850.000,00 

Execució de les obres d'ampliació per a Institut 

2/0 a l'Escola Antoni Grau Minguell, a Sant Quintí 

de Mediona. 1.950.000,00 

Execució de les obres de 1ª fase: Substitució 

edifici C per a cicles formatius: mecànica, 

transport i manteniment de vehicles, instal·lació i 

manteniment, química, a l'Institut de Mollet del 

Vallès. 5.950.000,00 

Execució de les obres d'ampliació Institut Els 

Pallaresos. 2.400.000,00 

Execució de les obres de nova construcció de 

l'Institut Angeleta Ferrer 3/2, de Barcelona. 6.600.000,00 

Execució de les obres de Nova construcció 

Institut 2/0 + 3 aules + 1 aula recolzament (sense 

gimnàs - vestidors, càtering - barra, cafeteria - 
3.600.000,00 
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menjador) a Caldes de Malavella. 

Execució de les obres de nova construcció 

Institut Vilablareix 4/3. 6.800.000,00 

Nova Construcció d’Institut 4/3 Ermessenda de 

Girona. 6.800.000,00 

Execució de les obres de nova construcció 

Institut Gurb. 4.900.000,00 

Execució de les obres de Nova Construcció de la 

SES Can Record, de Sant Esteve Palautordera. 4.350.000,00 

Execució de les obres d'Ampliació-Adequació 

Escola Cau de la Guineu, a Corbera de 

Llobregat. 2.050.000,00 

Execució de les obres d'ampliació Escola Gegant 

del Rec 2 línies, a Salt (2v). 4.100.000,00 

Execució de les obres d'ampliació Escola Ramón 

Faus i Esteve 2,5 línies (5 aules), a Guissona. 900.000,00 

Execució de les obres de nova construcció 

Escola La Maquinista, a Barcelona. 5.100.000,00 

Execució de les obres de la nova construcció de 

l’Escola Jacint Verdaguer, de la Granada del 

Penedès. 4.550.000,00 

Execució de les obres de Nova construcció 

Escola Ernest Lluch, 1 línia + 4 aules, a 

L'Hospitalet de Llobregat. 3.700.000,00 

Execució de les obres de nova construcció 

Escola Pinyana, a Lleida. 5.850.000,00 

Obres RAM (Reforma, ampliació i millora) 2018 12.000.000,00 

Obres RAM (Reforma, ampliació i millora)  2019 12.000.000,00 

TOTAL 99.150.000,00 

 

A partir de l’aprovació de Govern de les diferents partides, es podran dur a 
terme l’execució dels diferents projectes una vegada aprovada la seva 
redacció.  
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El Govern acorda destinar 27 M€ a la convocatòria 
d’ajuts per a la millora de la transformació i 
comercialització d’aliments i la mitigació del canvi 
climàtic 
 

 Els ajuts tenen com a objectiu millorar la competitivitat de les 
indústries amb processos innovadors, incrementar el valor afegit 
dels productes agrícoles, fomentar la internacionalització i 
fomentar un ús més eficient de l’energia 

  
El Govern ha acordat autoritzar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP) a convocar els ajuts a les inversions relatives a la 
millora de la transformació i comercialització d’aliments i la mitigació del canvi 
climàtic, amb un pressupost total de 27.000.000 €. 
  
Es tracta de la segona convocatòria del PDR 2014-2020 de subvencions de 
dues línies d’ajut que tenen com a objectiu millorar la competitivitat de les 
indústries amb processos innovadors, incrementar el valor afegit dels 
productes agrícoles, i fomentar la internacionalització, i alhora també fomentar 
un ús més eficient de l’energia, l’ús de les energies renovables, de 
subproductes, de residus i altres matèries primeres no alimentàries per 
impulsar el desenvolupament de l’economia circular. 
  
Aquesta convocatòria d’ajut està cofincançada en un 43% pel Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural, i el 57% restant correspon al DARP. 
  
Els ajuts a concedir tenen caràcter de subvenció directament aplicable als 
imports de les inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de 
l’ajut, i van dirigits a les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions. 
Aquests percentatges d’ajut poden arribar al 40% en el cas de pimes, al 20% 
en els establiments més grans que pimes i que tinguin menys de 750 
treballadors o fins a 200 milions d’euros de volum de negoci, i a un 10% en la 
resta de casos. 
  
En les bases reguladores i la convocatòria corresponent s’establirà, entre 
altres, les inversions subvencionables i no subvencionables, així com els 
requisits d’elegibilitat, criteris de priorització, concurrència amb altres ajuts, 
documentació, tramitació en dues fases, compromisos i obligacions, 
justificació i pagament. 
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El Govern destina 7,66 M€ per impulsar la 
diversificació econòmica de les zones rurals  

 

 Amb aquesta despesa el Departament d’Agricultura preveu 
generar una inversió de més de 23.000.000€ en els territoris rurals 
Leader de Catalunya, amb l'execució de més de 250 projectes, que 
comportaran la creació  directa de més de 200 llocs de treball 

 

El Govern ha acordat destinar 7.666.666,67€ per a atendre la convocatòria 

2017 d’ajuts per a la diversitat econòmica de les zones rurals del programa 

Leader, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de 

Catalunya  (PDR 2014-2020).  

 

Els ajuts d’aquesta nova convocatòria per a l'any 2017 tenen caràcter de 

cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), 

i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), dotada amb un import màxim de 

4.370.000 euros per a l’any 2019, la qual cosa suposa el 57% del finançament 

d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666  euros, anirà a càrrec del fons FEADER, i  

representa el 43% del finançament. 
 
L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que 
generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de 
llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment 
a actuacions per a la millora dels processos de transformació i 
comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de 
microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i 
millora del patrimoni rural.  

 
Amb els projectes d'inversió que es fomentaran amb els ajuts objecte 
d'aquesta nova convocatòria està previst generar una inversió de més de 
23.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de 
més de 250 projectes, que comportaran la creació de més 200 llocs de treball i 
la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa. En referència als llocs de 
treball, també cal destacar que els proveïdors que han d'executar la inversió 
generada són empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l'àmbit 
rural, i, per tant, de manera indirecta també fomentaran la creació i 
consolidació de més Ilocs de treball durant l'execució dels projectes fomentats 
per l'ajut Leader. 

 

Per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader durant el període de 

programació 2014-2020, el DARP va seleccionar 11 grups Leader.  
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El Govern aprova les convocatòries d’ajuts al 
desenvolupament local 2017-2019 en el marc del Fons 
Europeu Marítim i de la Pesca  

 

 Es preveu que els ajuts generin una inversió de gairebé 4.000.000 
d’euros en els territoris pesquers seleccionats de Catalunya, amb 
l'execució de més de 15 projectes que comportaran la creació de 
més 5 llocs de treball directes                          

  

El Govern ha aprovat una despesa de 2.000.000 € per a les convocatòries 
2017-2019 d’ajuts per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament 
local participatives en el marc de la mesura 4.1.2 del Programa Operatiu del 
Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020. 
  
En aquest Programa Operatiu, el desenvolupament local participatiu 
s’emmarca dins de la prioritat 4, dirigida a fomentar l’ocupació i la cohesió 
territorial, i que inclou diverses mesures, entre elles la 4.1.2, que correspon al 
finançament dels projectes o operacions de desenvolupament local participatiu 
amb una dotació de 5.723.529,41 € de despesa pública total per tot el període 
de programació 2014-2020, amb un cofinançament del FEMP del 85%.  
  
Així, amb l’objectiu d’iniciar l’execució de l’esmentada prioritat 4 durant el 
segon semestre de 2017, cal convocar la primera ordre d’ajuts de la mesura 
4.1.2, del període de programació 2014-2020, a la qual cosa es destinarà 
l’import aprovat avui. 
  
Cal tenir en compte que amb els projectes que es fomentaran amb els ajuts 
objecte d'aquestes convocatòries està previst generar una inversió de gairebé 
4.000.000 € en els territoris pesquers seleccionats de Catalunya, amb 
l'execució de més de 15 projectes que comportaran la creació de més 5 llocs 
de treball directes. I en referència als llocs de treball també és de destacar que 
els proveïdors que han d'executar la inversió generada són empreses 
ubicades a Catalunya relacionades amb el sector pesquer i aqüícola, i per 
tant, de manera indirecta fomentaran la creació i consolidació de més Ilocs de 
treball durant l'execució dels projectes fomentats segons l’estratègia de 
desenvolupament local participativa, generant també impostos, taxes i 
plusvàlues que compensaran la despesa realitzada per la Generalitat en el 
foment d'aquestes actuacions. 
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El Govern aprova un ajut de 400.000 euros per a la 37a 
edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega 
 

 Fira Tàrrega és el mercat de les arts escèniques més important del 
sud d’Europa i la fira de l’Estat espanyol amb més entitats 
internacionals acreditades 

  
El Govern ha autoritzat avui que el Departament de Cultura, a través de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), concedeixi un ajut de 
400.000 euros per  finançar les despeses d’organització de la 37a edició de la 
Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, que aquest any se celebrarà del 7 al 10 
de setembre. 
 
Fira Tàrrega és el mercat de les arts escèniques més important del sud 
d’Europa i la fira de l’Estat espanyol amb més entitats internacionals 
acreditades. A més, és capdavantera en l’organització de fires d’arts 
escèniques a l’Estat espanyol i és un referent en el camp de les arts 
escèniques, especialment en arts de carrer, visuals i formats insòlits. 
 
Fira Tàrrega ofereix una selecció d’espectacles per tal de seduir el públic i 
estimular la compra i venda professionals. La seva programació suposa per a 
les companyies que hi són presents l’oportunitat de presentar les seves 
produccions davant d’una nombrosíssima presència de programadors 
nacionals i internacionals, ja que la fira és un gran aparador d’espectacles, on 
es combinen les diferents disciplines escèniques (teatre, dansa, circ, etc.), tant 
de teatre de carrer com de sala. Més de 1.500 professionals s’acrediten en 
cada edició, dels quals un 15% són internacionals. L’espai on es desenvolupa, 
la Llotja, acull més de 400 entitats inscrites i uns 70 estands concertats.  
 
Fira Tàrrega també inclou múltiples activitats paral·leles amb una gran 
participació i un fort impacte en els mitjans especialitzats. 
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Altres acords de Govern 

Autoritzada la creació de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre 

El Govern ha autoritzat la creació de la Taula de Mobilitat de les Terres de 
l’Ebre com a òrgan de consens territorial de totes les polítiques de transport 
públic. La taula estarà formada per representants dels ajuntaments, consells 
comarcals, l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre 
(IDECE) i la Generalitat. La voluntat del Govern és treballar conjuntament amb 
els agents i administracions locals la millora de les condicions de mobilitat de 
les Terres de l’Ebre, tant els aspectes relacionats amb la planificació com els 
que tenen a veure amb la millora dels serveis de transport i, especialment, del 
règim tarifari. 
 
La Taula permetrà gestionar conjuntament la mobilitat a les Terres de l’Ebre 
fins a l’establiment definitiu a tot Catalunya del nou model de mobilitat dins del 
projecte de la T-Mobilitat. La Taula elaborarà propostes per a la planificació 
dels serveis de transport públic, de les infraestructures de transport i de la 
política de tarifes, entre altres. 
 
Un dels primers treballs que farà la Taula serà l’elaboració i tramitació, 
conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), del Pla 
Director de Mobilitat (PDM) de les Terres de l’Ebre. El PDM servirà per 
planificar la mobilitat a les quatre comarques, tant des del punt de vista del 
transport públic de viatgers i les mercaderies, com del transport privat. El 
document es redactarà després d’un procés participatiu per garantir el màxim 
consens amb el territori. 
 
Els membres de la Taula seran el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, el  
director general de Transports i Mobilitat, el sub-director general de Transport 
Públic i Mobilitat, el director de l’IDECE, el delegat del Govern a les Terres de 
l’Ebre, el director dels Serveis Territorials del DTES, el director dels Serveis 
Territorials del Departament d’Interior i representants dels consells comarcals 
de la Terra Alta, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, i dels ajuntaments 
d’Amposta i Tortosa. 
 

 
Determinades les retribucions pels serveis de valoració de béns per part 
dels membres del Jurat d’Expropiació de Catalunya 

  
El Govern ha aprovat aquest matí un acord que estableix els imports que 
poden percebre els membres del Jurat d’Expropiació de Catalunya pels 
serveis de valoració de béns que duguin a terme. El Jurat d’Expropiació de 
Catalunya és l’òrgan col·legiat permanent de la Generalitat de Catalunya a qui 
correspon la taxació, el peritatge i la fixació del preu just en els expedients 
expropiatoris de les administracions públiques de Catalunya.  
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L’acord aprovat avui determina les retribucions que poden percebre els 
membres d’aquest òrgan per la totalitat de les actuacions necessàries per a la 
realització de les valoracions. A més, l’acord fa referència directa a 
l’elaboració de les propostes de preu just en aplicació de les fórmules 
previstes en la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 
les persones en risc d’exclusió residencial. 

 


