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El Govern constata el deficient ritme d’execució de les 
infraestructures de l’Estat a Catalunya  
 

 Els accessos ferroviaris i viaris al Port de Barcelona i la connexió 
de la Ronda Litoral amb la C-32 a Sant Boi de Llobregat formen 
part del Pla Delta de l’any 1995 
 

 Hi ha obres com la variant de Vallirana, de tan sols 2,4 
quilòmetres, que està en construcció des de fa 15 anys, amb un 
ritme d’execució de 160 metres anuals 

 
 
El Govern ha analitzat el darrer informe sobre l’estat de les infraestructures a 
Catalunya i ha constatat el deficient ritme d’execució de les obres.   L’informe, 
que el conseller de Territori i Sostenibilitat ha presentat avui, detalla les obres 
viàries i ferroviàries compromeses per l’Executiu central amb Catalunya, 
algunes de les quals tenen més de 22 anys. És el cas dels accessos 
ferroviaris i viaris al Port de Barcelona i la connexió de la Ronda Litoral amb la 
C-32 a Sant Boi de Llobregat, projectes inclosos al Pla Delta de l’any 1995 
quan Josep Borrell era ministre de Foment. 
 
En matèria de carreteres, la duplicació de l’N-II entre Maçanet i Sils va 
començar l’any 2006 i es preveu que acabi al 2019: 13 anys per executar un 
tram de carretera de 4,7 quilòmetres i 45,3 MEUR d’inversió. Les obres de 
l’autovia A-27 entre Valls i Montblanc, que inclou el túnel de Lilla, es van licitar 
l’any 2008 i encara no han finalitzat. La previsió del Ministeri de Foment 
(MIFO) és acabar-les l’any 2021. Seran, per tant, 9 anys de retard per un tram 
de 7,3 km. La B-40 està finalitzada en dos trams (Abrera-Olesa de Montserrat 
i Viladecavalls-Terrassa) però la connexió Olesa-Viladecavalls, que es va 
reprendre l’any 2016, es preveu que finalitzi l’any 2020, és a dir, hauran calgut 
14 anys per acabar els 14 quilòmetres entre Abrera i Terrassa. O la connexió 
entre l’A-2 i l’AP-7/B-30, una actuació de 2,4 quilòmetres inclosa al protocol 
que el MIFO va signar amb el Govern l’any 2005, amb obres adjudicades l’any 
2007 però actualment aturades i la data de posada en servei es va ajornant 
successivament. I la variant de Vallirana, les obres de la qual van començar 
l’any 2004 i que s’han aturat diverses vegades. La posada en servei d’aquest 
tram es preveu per a l’any 2019, el que haurà suposat 15 anys per acabar un 
tram d’autovia de només 2,4 quilòmetres, amb un ritme d’execució de 160 
metres l’any. 
 
Pel que fa a actuacions d’alta velocitat, el document cita les obres del 
col·lector Prim de Sagrera, la mateixa estació i la de Sant Andreu Comtal. La 
primera actuació es preveia licitar l’any 2012 amb un termini d’execució de 13 
mesos. Finalment es va licitar l’any 2015. Les obres es reprenen ara i el 
termini d’execució del conjunt del projecte i de la seva posada en servei ara és 
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de 3 anys. Per a l’estació de la Sagrera, el conveni original es va signar l’any 
2002 i Adif va adjudicar les obres el 2010 però porten aturades des del 2014. 
Fins ara només s’ha executat el 21% i la previsió és reprendre els treballs 
passat l’estiu. A més, aquestes obres van rebre un finançament extra vinculat 
a la Disposició Addicional tercera de 225 MEUR. Adif ha destinat aquests 
diners a altres actuacions. A dia d’avui no hi ha cap data de referència de 
posada en servei. Pel que fa a l’estació de Sant Andreu Comtal, les obres 
adjudicades l’any 2008 estan en suspensió administrativa i sense previsió de 
reinici. 
 
A Rodalies, al marge dels compromisos incomplerts dels 4.000 MEUR del Pla 
de Rodalies 2008-2015 (13,5% executat) i dels 306 MEUR del Pla d’actuació 
prioritàries 2014-2016 (8% executat), el document enumera també el 
desdoblament de l’R3, els soterraments de Montcada i Reixac, Sant Feliu de 
Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i l’accés ferroviari a la T1 de l’Aeroport del 
Prat. L’R3 és una actuació projectada l’any 2001. 16 anys després, no s’ha 
executat cap quilòmetre de nova via i no s’ha impulsat cap obra. Dels 
soterraments, només hi ha un compromís recent del MIFO de tirar endavant el 
de Montcada, que requerirà, a més, la redacció de dos nous estudis 
informatius i dels projectes constructius corresponents. I l’accés ferroviari a la 
T1 s’hauria d’haver posat en servei l’any 2015. 
 
Finalment, pel que fa al Corredor Mediterrani, les actuacions pendents són els 
accessos ferroviaris i viaris al Port de Barcelona. Aquestes obres havien de 
començar l’any 2008 i finalitzar el 2012. Actualment estan aturades, sense que 
se n’hagi licitat cap fase. Les obres de duplicació del tram Vandellòs-
Tarragona, encara estan pendents de finalitzar. Van començar l’any 2000 i el 
darrer anunci del MIFO és d’acabar-les al 2018. Hauran estat 18 anys per fer 
44 quilòmetres, amb un ritme d’execució mitjà de 2 km/any. També hi ha 
l’adaptació de l’ample UIC entre Castelló i Vandellòs i entre Vila-seca i 
Castellbisbal, que porten un retard mínim de 5 anys, amb algunes obres 
pendents d’inici i altres, de contractació. 
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El Govern amplia la gratuïtat dels peatges a noves 
modalitats de vehicles nets 
 

 Aprovat el nou sistema de descomptes d’aplicació a les vies de 
peatge de la Generalitat, que amplia les exempcions a vehicles 
elèctrics purs —incloses les motocicletes—, vehicles d’autonomia 
estesa, d’hidrogen i híbrids endollables amb autonomia mínima de 
40 quilòmetres 
 

 Se suprimeixen els descomptes a tots els vehicles dièsel i 
biodièsel i també als de gasolina que no compleixin amb els 
criteris de la normativa Euro 6, més estricta pel que fa a les 
emissions permeses 
 
 

El Consell Executiu ha aprovat avui la modificació del Decret de 2011 que 
creava el sistema de descomptes d’aplicació a les vies de peatge de la 
Generalitat per actualitzar els criteris que regeixen aquestes bonificacions, 
adaptant-los a la normativa comunitària Euro 6, més estricta pel que fa a les 
emissions permeses. Els nous criteris ajudaran a millorar la qualitat de l’aire, 
la salut de les persones i a estimular la indústria de l’automòbil perquè 
desenvolupi vehicles més nets.  
 
Així, s’estableix la gratuïtat dels peatges per als vehicles elèctrics purs, 
d’hidrogen, elèctrics d’autonomia estesa i hídrids endollables amb una 
autonomia mínima de 40 quilòmetres, incloses les motocicletes. Fins ara, 
només els elèctrics purs podien gaudir d’aquesta gratuïtat. 
 
A més, tindran una bonificació del 30% els vehicles híbrids endollables amb 
autonomia elèctrica inferior a 40 quilòmetres i els híbrids no endollables, els 
vehicles de gas natural, gas liquat del petroli (GLP) o biogàs, benzina o 
bioetanol Euro 6 o superior. En canvi, se suprimeixen les bonificacions ECO a 
tots els vehicles dièsel i biodièsel, i també als de bioetanol i de gasolina que 
no siguin Euro 6. 
 
Aquests nous descomptes entraran en vigor l’endemà de la publicació de la 
modificació del Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 
prevista per als pròxims dies.  
 
Millora de la qualitat de l’aire 
 
Els canvis en el sistema de bonificacions responen a la necessitat 
d’actualitzar-lo segons els requisits d’emissions més estrictes que va fixar la 
normativa comunitària Euro 6. Igualment, la persistència d’una deficient 
qualitat de l’aire, amb les repercussions que comporta per a la salut de les 
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persones, juntament amb els avenços tecnològics experimentats els darrers 
anys aconsellaven la seva revisió.  
 
Els nous criteris per accedir als descomptes ECO tenen la voluntat d’incidir en 
la mobilitat interurbana per millorar la qualitat de l’aire de les principals 
aglomeracions urbanes i també d’estimular la indústria automobilística per 
desenvolupar vehicles més nets i més competitius, emfasitzant la progressió 
cap al vehicle elèctric. 
 
Els descomptes ECO s’aplicaran a turismes, vehicles comercials lleugers,  
quadricicles i motocicletes. Per poder-se beneficiar de les noves bonificacions 
ECO, els ciutadans s’han d’inscriure i seguir les instruccions del portal de 
tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per acreditar els 
requisits.  

 

 

 

https://seu.gencat.cat/
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El Govern inicia els tràmits per aprovar l’avantprojecte 
de llei que harmonitza les fórmules de gestió de 
l'assistència sanitària  
 

 Aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
fórmules de gestió de l’assistència sanitària, que reforça el 
caràcter preferent de l'economia social i de les entitats sense 
afany de lucre 
 

 La nova regulació contemplarà tots els procediments de gestió i 
de contractació per a cada situació específica en funció del tipus 
d’entitat, pública o privada, que presti serveis a la xarxa pública 

 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb 
càrrec a fons públic, a través del Servei Català de Salut. Amb aquest  
avantprojecte de llei, el Departament de Salut transposarà les directives 
europees 2014/23/UE i 2014/24/UE a la regulació de les fórmules de gestió no 
sotmeses a processos de contractació pública. Aquestes directives són 
d’obligada adaptació per part dels Estats membres i donen especial 
importància a garantir la qualitat, l’accessibilitat i la continuïtat quan es tracta 
de serveis a les persones.  
 
Així doncs, aquesta memòria preliminar preveu la regulació de les següents 
fórmules de gestió: la cooperació institucional (ja sigui vertical o horitzontal) i 
el concert sanitari. La cooperació vertical és la que s’estableix amb els mitjans 
propis de la Generalitat (empreses i consorcis amb presència majoritària del 
Servei Català de la Salut), mentre que l’horitzontal s’estableix amb una altra 
entitat íntegrament pública (com ara les entitats municipals). 
  
En l’àmbit de la concertació -la fórmula que es reserva fonamentalment per a 
aquelles activitats sanitàries, d’internament o no, que ja s’estan realitzant en el 
territori- l’avantprojecte de llei preveu que el CatSalut només podrà  establir 
concerts sanitaris amb entitats privades sense afany de lucre o amb entitats 
d’economia social. El text també preveu la possibilitat que, en cas de 
concurrència entre més d’una entitat d’aquestes característiques, es dugui a 
terme un procés de selecció. 
  
Aquesta transposició garanteix el millor desplegament possible de les 
directives europees en vista de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya 
(LOSC). En la pràctica, d’acord amb el que preveu l’article 5 de la LOSC, 
aquesta nova norma pretén instrumentalitzar la priorització en la prestació de 
serveis sanitaris de les entitats sense afany de lucre o d’economia social 
davant de les que tenen afany de lucre.  
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L’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb 
càrrec a fons públics, conjuntament amb l’avantprojecte de llei de contractes 
de serveis a les persones que està impulsant el Departament d’Afers i 
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, contemplarà tots els 
procediments de gestió i de contractació per a cada situació específica en 
funció del tipus d’entitat, pública o privada, que presti serveis a la xarxa 
pública. Per exemple, la relació amb els mitjans propis s’articularà mitjançant 
els encàrrecs de gestió; en el cas d’altres entitats públiques, s’utilitzaran els 
convenis de cooperació; el concert quedarà reservat per a entitats d’economia 
social o sense afany de lucre; i, per últim, les entitats privades amb afany de 
lucre podran optar a presentar serveis de cobertura pública mitjançant un 
procediment de concurs públic. 
  
D’altra banda, també inclourà una modificació de la disposició addicional 
desena de la LOSC en què es regulava la creació de les entitats de base 
associativa (EBA), per la qual Catalunya obligarà les EBA ja existents o de 
nova creació a assimilar-se a entitats de l’economia social. 

  
La importància de les entitats d’economia social 
La UE considera entitats d’economia social aquelles entitats independents 
dels poders públics que compleixen requisits com prioritzar la persona i la 
missió social sobre el capital, fer participar els seus membres en el govern i 
destinar la majoria dels excedents en forma de reinversió per aconseguir els 
seus objectius socials. De fet, Europa encoratja que les entitats d’economia 
social tinguin un paper rellevant en la prestació de serveis socials, entenent 
que aporten un valor afegit a la cooperació público-privada clàssica, tant per la 
seva missió social com pel seu sistema de governança. 
  
Catalunya, des de sempre, té una gran riquesa en entitats privades amb 
important arrelament territorial i vocació de servei social, moltes d’elles sense 
afany de lucre, que han configurat una societat civil dinàmica i responsable 
amb el seu entorn.  
  
La diversitat de provisió que caracteritza el sistema sanitari català actualment, 
i que està considerada una fortalesa d’aquest, està composta per entitats 
públiques i privades, la gran majoria de les quals –especialment en l’atenció 
primària i hospitalària- poden ser classificades com a entitats d’economia 
social. 
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El Govern aprova un nou codi per a una contractació 
pública socialment responsable en l’àmbit de 
l’Administració i el seu sector públic 
 

 La finalitat del Codi és donar a conèixer les possibilitats que 
ofereix la contractació per desenvolupar polítiques públiques, 
mitjançant la inclusió de clàusules socials als contractes 

 
 
El Govern ha aprovat el Codi per a una contractació pública socialment 
responsable en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el 
sector públic que en depèn. El nou Codi s’inscriu en el marc de les polítiques 
de contractació pública estratègica que promou el Govern de la Generalitat i té 
per finalitat fomentar la integració de criteris socials, ètics i ambientals, entre 
d’altres, en els processos i fases de la contractació pública. D’aquesta 
manera, el Codi facilita als òrgans de contractació les eines necessàries per 
dur a terme una contractació socialment responsable. 
 
El Codi reuneix i classifica en un sol document recomanacions, principis, guies 
i clàusules ja existents, però també incorpora algunes novetats, com les 
clàusules sobre igualtat, comerç just, transparència fiscal i les clàusules 
alimentàries, entre d’altres aspectes.  
 
La finalitat del Codi és establir pautes sobre l’ús adient de les diferents 
clàusules i criteris, tot donant a conèixer les possibilitats que ofereix la 
contractació per desenvolupar polítiques públiques, mitjançant la inclusió de 
clàusules socials i ambientals als contractes i oferint models als òrgans de 
contractació. El Codi també fa referència a la necessitat de controlar el 
compliment de les clàusules per part dels òrgans de contractació.  
 
El Codi ha estat elaborat per la Direcció General de Contractació Pública del 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, amb 
les aportacions  del Grup de Treball d’Aspectes Socials de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa, format per representants de diferents 
Departaments de la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes, els 
sindicats més representatius, les entitats representatives de les empreses 
contractistes i les entitats representatives del tercer sector social, i ha estat 
aprovat pel Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 
 
Amb el nou Codi de contractació socialment responsable el Govern vol 
incrementar el volum i el nombre de contractes de la Generalitat i del seu 
sector públic que inclouen clàusules socials, ambientals, etc. i impulsar un 
model de contractació pública basat en l’ètica, la transparència, la 
sostenibilitat i la responsabilitat social.   
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El Govern aprova el reglament de l’Impost sobre 
begudes ensucrades envasades 
 

 El nou tribut s’haurà d’autoliquidar entre l’1 i el 20 de juliol 
 

El Govern ha donat llum verda al reglament de l’Impost sobre begudes 
ensucrades envasades. El nou tribut grava el consum de determinat tipus de 
begudes, per raó dels efectes que tenen en la salut de la població, en tant 
que, en atenció als edulcorants calòrics afegits que contenen, són 
susceptibles de generar obesitat i diabetis, com ara refrescos, sodes, sucs de 
fruita, begudes esportives, de te i cafè, amb edulcorants calòrics afegits, 
energètics, o llets endolcides o alternatives a la llet.  
 
El nou text aprovat avui regula i complementa tots aquells aspectes de 
caràcter més tècnic o procedimental de la Llei 5/2017, del 28 de març, que 
crea l’impost. La norma preveu dos tipus de gravamen, segons el contingut de 
sucre per litre de beguda: 0,08 euros per litre per a begudes amb 5 o 8 grams 
de sucre per 100 ml; i de 0,12 euros per litre, per a aquelles que en continguin 
més de 8 grams per 100 ml.  
 
El reglament detalla, per exemple, que seguint la definició de “beguda 
ensucrada” establerta per la normativa comunitària queden excloses de 
tributació les begudes que s’envasen a sol·licitud del consumidor en el mateix 
establiment o per a la seva venda immediata, a excepció d’aquelles begudes 
que se subministren per mitjà d’un sortidor, que sí tributaran per l’impost. Així 
mateix, no estan subjectes a l’impost els iogurts bevibles, les llets fermentades 
bevibles, els productes per a ús mèdic i les begudes alcohòliques. També es 
desenvolupa el concepte de “distribuïdor”, definit com aquell que ven la 
beguda en última instància al contribuent, que és qui, al seu torn, la posarà a 
disposició del consumidor final.  
 
El reglament concreta també que, per a la repercussió de l’impost per part del 
contribuent (supermercats, bars, hotels, restaurants, cinemes...) al consumidor 
final, no és necessari que el desglossi en el tiquet de compra.  
 
Finalment, s’estableix que el termini per presentar l’autoliquidació de l’impost 
és del dia 1 al 20 del mes següent a la finalització del període de liquidació 
que, tal com preveu el reglament, és trimestral. La previsió és que la primera 
autoliquidació del tribut (que comprèn els mesos de maig i juny) s’efectuï en 
els primers 20 dies del proper mes de juliol.  
 
El reglament aprovat avui, que conté 8 articles, una disposició transitòria i una 
de final, entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.   
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El Govern aprova destinar gairebé 3 milions d’euros al 
Catalunya Emprèn 
 

 Aquests fons es destinen concretament a la convocatòria de 
subvencions per al finançament de la Xarxa Emprèn 
 

El Govern ha aprovat avui destinar 2.965.390,16 euros al programa Catalunya 
Emprèn. En concret, aquests gairebé 3 milions d’euros es destinaran a 
atendre la convocatòria corresponent a l’any 2017 de subvencions per al 
finançament de les accions que es desenvolupin a la denominada Xarxa 
Emprèn.  
 
Els fons aprovats avui tindran caràcter pluriennal, ja que la convocatòria que  
s’aprovarà properament es perllonga més enllà de 2017. En aquest sentit, 
aquest any s’hi destinaran 2.372.312,12 euros, i l’any 2018 es completarà la 
dotació amb els 593.078,04 euros restants (amb independència de la 
convocatòria de subvencions que s’aprovi el 2018 per al mateix concepte).  
 
Mitjançant la Xarxa Emprèn, la Generalitat fomenta l’emprenedoria al conjunt 
del país, gràcies al fet que està integrada per un conjunt d’entitats d’arreu del 
territori vinculades al món de la creació d’empreses disseminades. La 
convocatòria de subvencions permetrà a aquestes entitats reforçar i millorar 
els seus programes amb tècnics que acompanyen els emprenedors en les 
primeres fases de concepció i impuls d’una idea de negoci.  
 
Programa transversal per al foment de l’emprenedoria 
 
La Generalitat va posar en marxa el programa Catalunya Emprèn l’any 2012 
amb la missió de fomentar l’esperit emprenedor i promoure la cultura 
d’empresa a Catalunya, i des d’aleshores ha impulsat diverses iniciatives 
enfocades a la creació d’empreses i la generació de llocs de treball. Així, el 
Catalunya Emprèn engloba, com a iniciativa transversal del Govern, tot un 
conjunt de mesures enfocades al foment de la cultura emprenedora, la creació 
de noves empreses o l’impuls de la internacionalització d’aquestes 
companyies, entre d’altres qüestions.    
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El Govern acorda una subvenció de 2,1 milions 
d’euros per a la construcció de la nova seu de l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia 
 

 El projecte de rehabilitació de l’Antiga Escola de Teneria preveu la 
reforma integral de l’edifici per acollir el nou Arxiu, l’Escola 
d’Adults i, molt probablement, l’Escola Oficial d’Idiomes 
d’Igualada 

 
 
El Govern ha aprovat concedir una subvenció per un import de 2.157.402 
euros a l’Ajuntament d’Igualada per a la construcció i equipament de la nova 
seu de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia a l’Antiga Escola de Teneria.  
 
Actualment l’Arxiu Comarcal de l’Anoia es troba situat a l’edifici conegut com 
Casa Valls o Cal Maco. El projecte de rehabilitació de l’Antiga Escola de 
Teneria, elaborat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Igualada amb el 
suport del Departament de Cultura, preveu la reforma integral de l’edifici per 
acollir el nou Arxiu, l’Escola d’Adults i, molt probablement, l’Escola Oficial 
d’Idiomes d’Igualada. 
  
Malgrat no ser un edifici catalogat pel seu valor patrimonial, se’n mantindrà en 
bona part l’essència i l’estructura, ja que és considerada una construcció 
emblemàtica al centre de la ciutat, projectada per dos arquitectes de prestigi, 
Buenaventura Bassegoda i José Antonio Coderch de Sentmenat. Es dotarà 
l’edifici d’una nova presència exterior; es recuperarà l’accés per la planta baixa 
a nivell de la Plaça del Rei; s’hi obrirà un gran pati interior amb entrada 
superior de llum natural, i s’hi faran totes les adequacions relatives a 
l’accessibilitat. 
  
L’estructura interior de l’edifici s’adaptarà també als nous usos, amb un gran 
vestíbul a peu de carrer; la planta baixa i la primera planta seran destinades a 
rebre l’Arxiu Comarcal; les plantes segona i tercera, dedicades a les 
necessitats docents de l’Escola d’Adults i l’Escola Oficial d’Idiomes, i la quarta 
planta, a la sotacoberta, esdevindrà un nou espai d’emmagatzematge del 
mateix arxiu. En total, disposarà d’uns 1.800 m2 per al nou Arxiu Comarcal de 
l’Anoia i uns 1.300 m2 per als usos educatius. 
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Altres Acords de Govern  
 
Concedida una subvenció de 313.144 euros al Museu Episcopal de Vic 
 
El Govern ha acordat concedir una subvenció, per un import de 313.144 
euros, al Bisbat de Vic - Museu Episcopal de Vic per al funcionament, 
programa d’activitats i exposicions del Museu durant l’any 2017. 
 
Situat al costat de la catedral de Vic, el Museu Episcopal és un referent en l’art 
medieval català i exposa obres mestres de pintura i escultura del romànic i del 
gòtic, entre els segles XII i XV. El centre, amb un fons de més de 29.000 
peces, està especialitzat en art litúrgic. 
 
Alguna de les peces més destacades del Museu són el grup escultòric del 
Davallament d'Erill la Vall, considerat un dels més importants del romànic 
europeu del segle XII; el Baldaquí de l'església parroquial de Ribes; el frontal 
d'altar de Sant Andreu de Sagàs; el frontal de Sant Pere de Ripoll, i la Mare de 
Déu de Santa Maria de Lluçà. 
 
A banda d’acollir un fons de primer ordre, el Museu destaca també per un 
projecte museològic modern i innovador. Per això, va ser guardonat el 2001 
amb el Premi Nacional de Patrimoni Cultural per la seva contribució a la 
difusió de l'art medieval català. 
 
Autoritzat el gerent del consorci Port de Mataró a ocupar un càrrec 
similar a Portbou 
 
El Consell Executiu ha autoritzat avui, per raons d’especial interès públic, que 
el gerent del consorci Port de Mataró, Joan Bellavista, actuï també com a 
gerent del consorci Port de Portbou. 
 
El règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs permet l’ocupació de dos càrrecs 
públics en casos d’especial interès i percebent un únic sou. Precisament, el 
Consell Executiu va aprovar el passat mes de febrer reduir a 105.000 euros 
anuals el sou que percep Bellavista. Amb l’autorització d’avui, queda 
regularitzada la seva situació contractual. 
 
 
El Govern dona suport al projecte Catalan Wine House  
 
El Govern ha valorat avui positivament el projecte CATALAN WINE HOUSE, 
una iniciativa promoguda per l’Associació Vinícola Catalana, que té com a 
objectiu promoure el vi català com a exponent singular del territori i com a part 
fonamental de la gastronomia catalana. 
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El Govern dona suport a aquest projecte que posa un accent particular en la 
cultura, la història, el territori, el paisatge i la tradició vitivinícola, i vol 
posicionar Catalunya com a destinació turística enogastronòmica, i  
Barcelona, com a referent mundial d’aquesta destinació. 
 
El sector del vi és un sector dinàmic, viu i en contínua evolució, que aposta 
per la innovació i la recerca. Un dels principals motors econòmics de 
Catalunya, que abraça un amplíssim teixit d’empreses productores i 
elaboradores, d’associacions, d’entitats, d’activitats i iniciatives, de rutes 
turístiques, així com centres de formació i de recerca. 
 
La CATALAN WINE HOUSE vol sumar esforços i crear sinergies entre tots 
aquests agents i iniciatives i portar el lideratge de la capitalitat del món del vi a 
la Mediterrània i ser un agent clau de la promoció turística de Catalunya i el 
seu territori. 
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NOMENAMENTS 
 
 
Albert Barberà Lluís,  director general de Recerca i Innovació en Salut 
del Departament de Salut 
 
Nascut  a Barcelona l’any 1969. 
 
És llicenciat en Química i Farmàcia i doctor en Bioquímica i Biologia Molecular 
per la Universitat de Barcelona (UB), formació científica que ha complementat 
amb un postgrau en Direcció Financera a la Universitat Pompeu Fabra, i en 
gestió de la recerca amb el màster de Gestió i Lideratge en Recerca organitzat 
conjuntament per la UPF, UB i UAB.  
 
La seva trajectòria professional combina l’experiència en recerca amb la 
gestió del coneixement i innovació en l’entorn de recerca biomèdica i en salut. 
Té àmplia experiència en la gestió de projectes; gestió del coneixement i 
innovació; definició, implantació i avaluació de polítiques d’estratègia 
institucional per promoure la recerca; implantació i  avaluació de programes de 
captació o retenció de talent. En l’actualitat participa en el màster de Medicina 
Translacional de la Universitat de Barcelona, donant classes sobre lideratge i 
habilitats de lideratge i en el postgrau de Gestió dels Serveis Sanitaris, donant 
classes de gestió de la recerca.   
 
Després de la seva estada postdoctoral a Mount Sinai School of Medicine i a 
la Rockefeller University, es va incorporar a l’Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) primer com a investigador i 
posteriorment assumint la gestió de projectes nacionals i internacionals.  Des 
del 2008 ha tingut diferents càrrecs relacionats amb la gestió de la ciència, 
primer com a gerent del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
(CIBERDEM) del Instituto de Salud Carlos III, després com a coordinador 
científic de l’IDIBAPS i com a director de l‘institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona (IDIBGI). En l’actualitat és el director general de BIOCAT.  
 
 


