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El Govern aprova un Pla per impulsar la salut des de
tots els àmbits de l’acció de Govern i la societat


És el Pla interdepartamental de Salut Pública 2017-2020, que té
com a objectiu centrar-se a reduir les desigualtats que incideixen
negativament en la salut



Està alineat i avalat per l’OMS i es desplegarà fins a l’àmbit local
amb intervencions efectives contra l’obesitat i el consum de tabac
i alcohol, entre d’altres

El Govern ha aprovat avui el Pla interdepartamental i intersectorial de Salut
Pública (PINSAP) 2017-2020. Aquest pla és una iniciativa alineada amb les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per impulsar la
salut des de tots els àmbits de l’acció del Govern i la societat, és a dir “salut a
totes les polítiques”. Pretén posar èmfasi en la lluita contra les desigualtats,
des de la perspectiva de totes les etapes vitals, i incorpora el model de
determinants socials de la salut des d’una visió intersectorial.
El primer PINSAP, implementat entre els anys 2014-2016, va arribar a
identificar 1.226 experiències, a més de nombroses activitats dels ens locals i
de les entitats, que comparteixen l’enfocament d’actuar sobre els determinants
socials de la salut. Va desplegar actuacions específiques, entre les quals
destaca l’elaboració del test de cribratge de l’impacte en salut de polítiques i
estratègies (“Test Salut”) o els projectes COMSalut de reorientació de l’atenció
primària cap a la salut comunitària, en conjunció amb salut pública, ens locals,
entitats i tots els agents comunitaris, entre d’altres.
El PINSAP 2017-2020 reforça les accions dutes a terme fins ara, n’emfasitza
la governança dels territoris i incorpora de manera efectiva l’avaluació de
l’impacte en salut de les intervencions efectuades. Per tant, el PINSAP 20172020 es desplegarà fins a l’àmbit local i s’articularà entorn de diversos nivells
(país, comarca o municipi) amb grups de treballs específics que incideixen en
les qüestions de cada entorn. El seu gran objectiu serà centrar-se a reduir les
desigualtats que incideixen negativament en la salut.
Atendre els determinants de salut
En aquest sentit cal destacar que el 80% dels determinants de salut no
depenen directament del sistema sanitari, sinó d’altres aspectes. Així, s’estima
que el 40% té a veure amb factors socioeconòmics -com l’educació, el treball
o els ingressos-, un 30% amb conductes relacionades amb la salut -com el
consum de tabac i d’alcohol i els estils de vida- i un 10% per l’entorn físic.
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Així s’explica, per tant, que el pla prioritzi intervencions específiques en àrees
com l’entorn –inclòs el canvi climàtic-, l’obesitat, la salut mental i el benestar
emocional, la vulnerabilitat i l’exclusió social, el consum de tabac, d’alcohol i
d’altres drogues, la seguretat viària, els problemes de salut emergents i
l’envelliment actiu i saludable.
Aquestes àrees són escollides perquè l’OMS les identifica com a reptes per al
segle XXI, perquè són factors de risc de mortalitat prematura o discapacitat,
perquè requereixen un abordatge intersectorial i perquè hi ha evidència
d’intervencions que funcionen.
Promoure la salut en totes les polítiques suposa fer un abordatge col·laboratiu
per millorar la salut de tothom incorporant la salut, l’equitat i la sostenibilitat en
la presa de decisions de tots els sectors i les àrees polítiques. Cal fer-ho
perquè la salut és un dret humà que cal garantir i perquè un enfocament així
identifica i promou sinergies, creant oportunitats beneficioses per a tothom. De
fet, aquest Pla està inclòs al Pla de Govern, al Pla de Salut i a l’Agenda 2030:
Transformar Catalunya, millorar el món.

3
Acords de Govern. 11.07.2017
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern aprova el reglament que permetrà la venda
per internet de la Loto Ràpid


Homogeneïtza el marc regulador d’aquesta loteria amb la resta de
jocs titularitat de la Generalitat, aportant un major grau de
seguretat jurídica



Preveu la possibilitat d’ampliar l’import màxim dels bitllets de 5 a
10 euros

El Govern ha fet un pas més en la modernització de les loteries que organitza i
gestiona a través de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
(EAJA), amb la regulació de l’emissió de bitllets de la Loto Ràpid en suport
electrònic per a la venda d’aquests per internet. L’Executiu ha aprovat avui un
decret pel qual es dona llum verda al reglament que adequa, reordena i
actualitza la normativa existent, i que introdueix com a novetat la regulació de
l’emissió de bitllets en suport electrònic que farà possible la comercialització
d’aquesta loteria per internet. Fins ara, només La Grossa es comercialitza en
suport electrònic.
La Loto Ràpid és una modalitat de loteria presortejada, en què el jugador
adquireix un bitllet i a continuació descobreix la part invisible per conèixer a
l’instant si ha estat afortunat amb un premi o no. A més de la innovació quant
a l’emissió dels bitllets que farà possible la venda a través d’internet, el
reglament, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC,
també augmenta el sostre màxim del preu del bitllet de la Loto Ràpid, que es
duplica i passa de 5 a 10 euros.
La resta de condicions de comercialització de Loto Ràpid es mantenen: la
comissió del 5% que percep el venedor; la forquilla d’entre el 40% i el 70% de
l’import dels bitllets en suport físic que es destina a premis; i el termini de 90
dies naturals per cobrar un premi. La loteria Loto Ràpid se segueix
comercialitzant en els 2.200 punts de venda que configuren la xarxa comercial
de Loteria de Catalunya, que principalment són quioscos, bars, estancs i
llibreries.
Amb la nova disposició, que es regula via decret i no a través d’una ordre,
també s’aconsegueix augmentar el rang normatiu i equiparar l’estructura amb
la resta de loteries titularitat de la Generalitat, que han estat modernitzades
durant els darrers temps. A més, a partir d’ara les especificacions d’operativa
relatives a l’homologació dels bitllets de la Loto Ràpid es regularan mitjançant
l’ordre que es dicti des del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda, que actualment concentra les competències en joc.
El reglament preveu que s’estableixin directrius sobre mesures, procediments i
sistemes tècnics que afavoreixen la pràctica de joc responsable, relacionades
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amb la comunicació i publicació de missatges d’advertiment adreçats a les
persones jugadores, i l’habilitació d’espais o funcions amb informació d’interès
per als destinataris esmentats.
Loteria de Catalunya comercialitza la Loto Ràpid, la Lotto 6/49, el Trio, el
Super 10, la Loto Express, el Super Toc, els Binjocs, i la loteria passiva
(GROSSA) amb els sortejos de Cap d’Any i de Sant Jordi.
Loteria de Catalunya destina tots els seus beneficis a programes socials, a
través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, adreçats a la
infància i l’adolescència, la gent gran i les persones amb discapacitat.
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El Govern acorda ampliar competències en gestió de
personal a diferents departaments per tal d’agilitzar
procediments i garantir l’atenció de proximitat als
treballadors


L’acord s’insereix en el procés de reforma i modernització de
l’Administració i pretén procurar una administració més àgil,
eficaç i eficient



El Govern ha valorat positivament l’experiència posada en marxa
l’any 2014, ha acordat mantenir aquesta atribució els propers 5
anys i n’ha ampliat les competències segons les necessitats de
cada departament



La Secretaria d’Administració i Funció Pública, com a òrgan de
caràcter transversal, mantindrà les potestats de supervisió,
coordinació i assessorament de la gestió d’aquestes
competències

El Govern ha acordat renovar per un període de 5 anys l’atribució de diverses
competències en gestió de personal a diferents departaments de la
Generalitat, amb l’objectiu de flexibilitzar i agilitzar els procediments de funció
pública i millorar l’atenció als treballadors públics. Aquesta atribució de
competències es va impulsar l’any 2014 i, davant els resultats positius de
l’experiència, el Govern ha acordat prorrogar-la cinc anys més i ampliar-la
amb noves competències segons les necessitats de cada departament
L’acord es refereix, entre d’altres qüestions, a la potestat dels departaments
de convocar els processos selectius i els concursos generals de provisió de
llocs de treball, de nomenar el personal funcionari o de declarar la situació
administrativa i de les jubilacions. L’acord s’insereix en el procés de reforma i
modernització de l’Administració de la Generalitat i pretén procurar una
administració més àgil, eficaç i eficient.
Aquesta mesura va especialment adreçada als departaments amb col·lectius
de personal que destaquen per la seva especificitat i el seu nombre. A banda
de les atribucions generals a tots els departaments, l’acord inclou altres
competències de la gestió de recursos humans d’alguns col·lectius dels
departaments de Salut, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i de
Justícia. Com a novetat, afegeix a partir d’enguany altres sectors funcionarials
dels departaments de la Presidència, de Cultura, de Territori i Sostenibilitat, de
Treball, Afers Socials i Famílies, i d’Empresa i Ocupació.
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La Secretaria d’Administració i Funció Pública, com a òrgan de caràcter
transversal, manté les potestats de supervisió i coordinació de la gestió de les
competències atribuïdes als departaments, així com les d’assessorament i
assistència de les seves unitats competents.
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El Govern plantejarà un conflicte positiu de
competències pel Reial decret de finançament de
l’adaptació de línies elèctriques contra la col·lisió i
electrocució d’ocells


Considera que la norma margina les comunitats autònomes de les
funcions executives que els correspon en matèria de medi ambient

El Consell Executiu ha acordat aquest dimarts plantejar un conflicte positiu de
competències davant el Tribunal Constitucional per diversos preceptes del
Reial decret 264/2017, que estableix les bases reguladores per finançar
l’adaptació de les línies elèctriques d’alta tensió a les mesures per a la
protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques
d’alta tensió en zones de protecció d’ocells. L’acord s’ha pres després que el
Consell de Garanties Estatutàries hagi emès un dictamen preceptiu que
conclou la inconstitucionalitat d’aquests preceptes. El Govern ja va formular el
passat 24 de maig un requeriment d’incompetència a l’Estat respecte d’aquest
Reial decret, però el Consell de Ministres el va rebutjar per acord del 23 de
juny.
Els ajuts als quals es refereix la norma en qüestió van destinats a adaptar
línies elèctriques d’alta tensió existents abans de l’entrada en vigor del Reial
decret 1432/2008, que estableix mesures de protecció de l’avifauna contra
aquests accidents amb línies elèctriques, i que estiguin situades en zones de
protecció que figurin als inventaris de línies perilloses per a les aus realitzats
per les comunitats autònomes. Aquests inventaris recullen les línies de les
quals es disposa d’informació contrastada conforme provoquen una
significativa mortalitat d’ocells, especialment si es tracta dels inclosos en els
inventaris o catàlegs de protecció.
La Generalitat considera que aquesta norma margina les comunitats
autònomes de les funcions executives que els corresponen en matèria de
medi ambient, articulant el procediment de concessió de les ajudes com un
sistema de gestió directa centralitzada en el qual l’exercici de totes les
funcions executives es reserva a òrgans ministerials. D’aquesta manera,
impedeix la territorialització dels fons pressupostats i la intervenció de les
comunitats autònomes en la gestió d’aquesta mesura de foment en els
projectes corresponents als seus respectius territoris. El Govern entén que la
potestat de foment de l’Estat es fa patent en un àmbit en què té competència
sobre la normativa bàsica, de manera que el seu desenvolupament normatiu i
l’aplicació ha de seguir l’ordre competencial i respectar que la gestió
correspon a les instàncies autonòmiques, com ha quedat reflectit en diferents
sentències.
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Altres Acords de Govern
Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a
l’Ajuntament de Barcelona
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Barcelona la concessió
definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà
substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai
radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions
contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.
El 3 de desembre de 1980, l’Ajuntament de Barcelona va sol·licitar la
concessió per a la instal·lació i funcionament d’una emissora de freqüència
modulada, a l’empara del Decret 175/1980, de 3 d’octubre, de regulació del
procés de concessió de la gestió indirecta per part de les corporacions locals
del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència. El Govern de la Generalitat li va atorgar l’adjudicació provisional el
març de 1998.
L’acord de Govern resol aquesta concessió, que fins ara restava en situació
de provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat atorgar
aquestes concessions, i que les instal·lacions de l'emissora esmentada
s'adiuen al projecte aprovat al seu dia, a les especificacions tècniques
d'aplicació, han superat la inspecció preceptiva i han obtingut de
l’administració competent l’autorització de la posada en servei.
El Govern aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Patrimoni
Mundial de la Vall de Boí
El Govern ha aprovat la modificació dels Estatuts del Consorci Patrimoni
Mundial de la Vall de Boí per tal d’adaptar-los a la Llei de reestructuració del
sector públic per agilitar l’activitat administrativa.
Els nous estatuts estableixen que l’objecte del consorci consisteix a realitzar la
restauració, la millora, la conservació i la promoció del Patrimoni Mundial de la
Vall de Boí, tant en la seva vessant cultural (conjunt d’esglésies romàniques i
pobles medievals), com en altres vessants que s’hi relacionin, incidint en el
desenvolupament integral i sostenible de l’àmbit turístic i econòmic de la Vall
de Boí i en la investigació i difusió dels costums i formes tradicionals de vida.
El Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí és una entitat integrada per
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, el
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, l’Ajuntament de la Vall de Boí i els
bisbats d’Urgell i de Lleida.
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Aprovada l’adscripció a la Generalitat del Consorci per a la Protecció i la
Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès
El Govern ha aprovat aquest dimarts la modificació dels Estatuts del Consorci
per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès per
adaptar-los a la Llei de règim jurídic del sector públic. D’aquesta manera
l’organisme, format per 20 municipis, la Diputació de Girona, el Consell
Comarcal del Ripollès, el Consorci Ripollès Desenvolupament, i la Generalitat,
ha quedat adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
La finalitat d’aquest ens consorcial és la preservació, millora, divulgació i
gestió del patrimoni natural, i el seguiment de les activitats que siguin
compatibles amb les funcions que compleixen els espais d’interès natural, la
Xarxa Natura 2000, les forests d’utilitat pública i el medi natural en general del
Ripollès.
Entre les seves atribucions destaquen vetllar per la conservació, defensa i
millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i econòmics del medi
natural, així com per l’aprofitament sostenible dels recursos; i realitzar,
contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel Consorci.
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Nomenaments
Xavier Gibert, secretari general del Departament de Cultura
Nascut a Barcelona l’any 1958.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
Des de 2016 fins a l’actualitat, ha estat secretari general del Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Anteriorment va ser secretari general del Departament d’Empresa i Ocupació
(2012-2016); secretari general del Departament d’Interior (2010-2012); director
de Relacions Laborals i Institucionals de la Unió Catalana d’Hospitals (20052010); director de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya (2002-2003); director de Serveis del
Departament de Medi Ambient (2000-2002); director d’Organització, Recursos
Humans i Assumptes Econòmics de l’Institut Català de la Salut (1993-2000), i
sub-director general de Personal de l’Institut Català de la Salut (1990-1993).

M. Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular, Associacionisme
i Acció Culturals
Nascuda a Vic l’any 1971.
Diplomada en professorat d’EGB, especialitat de filologia anglesa per la
Universitat de Barcelona. Cursant Màster en Direcció Pública.
Des de 2011 i fins a l’actualitat ha estat directora dels Serveis Territorials del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central.
Ha estat directora de la secció de música del Patronat d’Estudis Osonencs i
membre de la Junta Rectora del Patronat; directora de la Primera Setmana
Cantant Internacional d’Europa Cantat de Vic i subdirectora del festival
Internacional Europa Cantat Júnior Vic.
Professora superior de música en l’especialitat d’oboè pel Conservatori
Municipal de Música de Barcelona (1999-2009). Ha gravat diversos treballs en
el camp de música instrumental i de direcció de cors i ha tocat en les
orquestres de Terrassa, Vic, Igualada, Jove Orquestra de l’Anoia, Orquestra
del Segle XXI, Orquestra de Sant Cugat.
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Josep Antoni Mundó i Balcells, director de Serveis del Departament de
Cultura
Nascut a Barcelona l’any 1965.
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona. Funció
Gerencial a l’Administració Pública i Executive Master in Public Administration
per l’Escola Superior d’Alta Direcció d’Empreses de Barcelona (ESADE).
Ha desenvolupat diverses tasques i ha assumit diverses responsabilitats en
l’Administració catalana. Des del 2013 fins al 2016 ha estat director de Serveis
del Departament d’Empresa i Ocupació i des d’aquesta data fins l’actualitat,
director de Serveis del Departament d’Empresa i Coneixement.
Des del 1993 al 1997 va ser cap del Gabinet d’Assistència Tècnica i
Organització del Departament d’Economia i Finances. Entre 1997 i 2008 ha
estat sub-director general de Recursos Humans i Organització del mateix
Departament. Entre 2008 i 2011 ha estat cap d’administració del Consorci
Casa de les Llengües. Des del 2011 i fins al 2013 va ser cap del Gabinet
Tècnic de la Secretaria General del Departament d’Interior.
Pau Villòria i Sistach, secretari general del Departament d’Empresa i
Coneixement
Nascut a Barcelona l’any 1962.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Gestió Pública a
l’Escola Superior de Direcció i Administració d’Empreses i diploma de
Postgrau en Política i Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat Pompeu Fabra i ESADE.
Ha ocupat diversos càrrecs a l’Administració de la Generalitat, entre els quals
el de secretari general de Territori i Sostenibilitat; secretari general del
Departament de Cultura; cap del Gabinet del conseller de Sanitat i Seguretat
Social; i cap de l’Oficina de Relacions Institucionals de Sanitat i Seguretat
Social. També ha estat gerent de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Altres experiències de l’àmbit professional inclouen el cap de negociat
d’ADIGSA, el Gabinet Tècnic de Serveis de l’Administració Local (TECSAL) i
l’Editorial Jurídica “La ley”.
Des de gener de 2016 fins a l’actualitat, Pau Villòria era el secretari general
del Departament de Cultura.
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Josep Solà Font, director de Serveis del Departament d’Empresa i
Coneixement
Nascut a Manresa el 1963.
Llicenciat en Geografia i Història (1986). Postgraduat en Història Econòmica
(1989) per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va estudiar Ciències
Econòmiques a la UAB (1983]1988) i Direcció i Administració d’Empreses a
ESADE (Master of Business Administration 1995•]1998). Ha completat la
seva formació sobre diversos temes de gestió pública a ESADE i IESE.
Ha desenvolupat la seva carrera professional al sector públic. En la darrera
etapa, ha estat director de Serveis del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Prèviament, va ocupar diversos llocs a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
exercint d’adjunt a Gerència i de director de Serveis Generals. També, en el
sector públic, va ocupar diversos llocs de responsabilitat al CIDEM (actual
ACCIÓ, que depèn del Departament d’Empresa i Ocupació) i a l’Ajuntament
de Viladecans.
Al sector privat, va ser gerent d’una companyia dedicada a la inversió i de
gestió empresarial. En el camp docent, ha estat professor consultor de la
Universitat Oberta de Catalunya en temes relacionats amb el món de la gestió
d’empreses.
Des de gener de 2016 fins a l’actualitat, Josep Solà era el director de Serveis
del Departament de Cultura.
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