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El Govern aprova les línies estratègiques 2017-
2020 de diferents àrees prioritàries de salut 

 

 L’objectiu d’aquests plans d’actuació és reduir la mortalitat 
associada a certes malalties i millorar la qualitat de vida dels 
afectats 

 
 Es tracta de l’abordatge de les malalties reumàtiques i de l’aparell 

locomotor, de les malalties de l’aparell respiratori, d’oncologia, de 
malalties de l’aparell circulatori i de les neurodegeneratives 

 

El Govern ha aprovat la renovació de cinc plans directors que proposen la 
intervenció sobre les àrees prioritàries de salut que destaquen perquè són 
causa de mortalitat, de discapacitat, de dependència i de patiment de dolor. 
L’objectiu d’aquests plans d’actuació és fixar les directrius de l’atenció a la 
salut de les persones que pateixen aquestes malalties per tal de reduir la 
mortalitat  associada a aquestes malalties i  millorar la qualitat de vida dels 
afectats. 

La seva aplicació ha de suposar un nou avenç i la consolidació d’una dinàmica 
de millora de l’eficàcia i eficiència, mitjançant la reordenació de recursos i 
accions de promoció de la salut, prevenció, diagnòstic precoç, tractament 
adequat i rehabilitació, sota una perspectiva territorial, de condició social i de 
gènere, equitativa i sostenible, per tal de reduir l’impacte d’aquestes malalties 
sobre la salut de la població i la millora de l’atenció des d’una vessant 
comunitària. 

 
Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor 
 
Actualment, les malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor són el problema 
de salut crònic més prevalent de la població catalana. La seva associació a 
l’envelliment fa preveure un augment de la malaltia i, per tant, és necessari 
adequar els dispositius assistencials per tal de facilitar la prevenció i l’atenció 
a aquests problemes de salut. En aquest sentit, el Pla director de malalties 
reumàtiques i de l’aparell locomotor 2017-2019 té per finalitat millorar l’atenció 
a les persones que pateixen aquests tipus de malalties mitjançant accions de 
promoció de la salut, de prevenció i diagnòstic precoç, millorar la qualitat de 
vida d’aquests malalts i implantar un model assistencial, orientat a les 
necessitats de la població.  
 
Pla director de malalties de l’aparell respiratori 
 
Pel que fa a les malalties de l’aparell respiratori, es troben entre les primeres 
causes de mort i són un dels principals reptes de salut de la nostra societat. 
Un dels objectius del Pla de Salut és reduir en un 10% la taxa de mortalitat per 



 

 

Acords de Govern. 26.09.2017  

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

 

3 

malalties de l’aparell respiratori i diferir en un any l’edat mitjana de la mort per 
aquestes malalties.  
 
Pla director d’oncologia 
 
Les principals actuacions dissenyades en el Pla director d'oncologia 2017-
2020 es dirigeixen al cribratge del càncer de mama, colorectal i de coll uterí, 
promovent un diagnòstic ràpid, la millora en l'organització de l'atenció 
oncològica, establint procediments d'elevada complexitat en centres de 
referència, l'atenció psico-oncològica als pacients, tant en el moment del 
diagnòstic com en la recidiva, el seguiment, promoció i consolidació dels 
sistemes d'informació basats en registres poblacionals i finalment, la 
potenciació dels programes de recerca oncològica.  
 
Pla director de l’aparell circulatori 
 
El Pla director de malalties de l’aparell circulatori 2017-2019 assumeix els 
objectius de salut i de reducció de desigualtats, relacionats amb les malalties 
de l’aparell circulatori que el Pla de Salut formula en l’horitzó 2020 i que 
consisteixen, fonamentalment, en la reducció de la taxa de mortalitat per 
aquestes malalties. A banda d’això, el Pla director defineix objectius més 
específics com l’elaboració d’un programa d’atenció integral a la cardiopatia 
isquèmica, reordenació de l’atenció als pacients amb insuficiència cardíaca, 
tractament integral a persones afectades de malalties cardíaques congènites i 
desenvolupament de l’anomenat codi ictus, entre d’altres.  
 
 
Pla director sociosanitari 
 
Aquest pla determina les línies directrius per impulsar, planificar, coordinar i 
avaluar les actuacions a desenvolupar en els àmbits de les cures pal·liatives, 
la malaltia d’Alzheimer i altes demències, l’atenció geriàtrica, l’atenció a 
persones amb malalties neurodegeneratives i el dany cerebral. El nou Pla 
director sociosanitari té com a objectius per al trienni 2017-2019 adequar la 
xarxa sociosanitària i revisar el mapa de serveis sociosanitaris de Catalunya, 
promoure accions en els diferents col·lectius susceptibles de ser atesos a la 
xarxa, impulsar la incorporació del coneixement clínic, promoure una atenció 
de qualitat i millorar l’ús i el coneixement dels sistemes d’informació de la 
xarxa i dels recursos sociosanitaris.  
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El Govern aprova administrativament per via 
d’urgència l’oferta educativa de centres escolars 
 

 L’objectiu és donar resposta als centres educatius afectats pel 
bloqueig dels comptes de la Generalitat per part del Ministeri 
d’Hisenda 

 Això permetrà a aquests centres resoldre la situació de bloqueig 
econòmic 

El Govern ha aprovat avui l’acord a través del qual s’actualitza 
administrativament la programació de l’oferta educativa, que inclou la creació 
dels nous centres. Enguany, l’aprovació d’aquesta programació s’ha avançat 
per via d’urgència per poder donar resposta als centres educatius afectats pel 
bloqueig dels comptes de la Generalitat per part del Ministeri d’Hisenda. Això 
permetrà a aquests centres, que fins ara estaven identificats amb el NIF de la 
Generalitat, obtenir-ne un de propi per poder resoldre la situació de bloqueig 
econòmic. 

Anualment es revisa l’oferta de places escolars públiques per adequar-la a les 
necessitats educatives, d’acord amb la demanda d’escolarització de 
determinats municipis. Aquest fet comporta la creació d’escoles, instituts, 
instituts-escola, centres d’adults o escoles oficials d’idiomes, i també la 
supressió de centres educatius, que en determinats casos és per integració en 
altres centres. Els canvis en la programació del nou curs escolar 2017-2018 
són els següents: 

 

Creació de nous centres: 

 Consorci d'Educació de Barcelona: Escola Cartagena, Escola Gràcia, 
Escola Anglesola, Escola La Flor de Maig, Escola Eixample 1, Escola 
Eixample 2, Institut Martí Pous, Institut-Escola Antaviana, Institut-
Escola El Til·ler, Institut-Escola Trinitat Nova, Centre de Formació 
d’Adults Bon Pastor i Centre de Formació d’Adults Les Corts. 

 Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental: Escola de Montgat 
(Montgat) i Institut Les Cinc Sènies (Mataró). 

 Serveis Territorials al Baix Llobregat: Institut Viladecans VI (Viladecans) 
i Institut Escola Gavà Mar (Gavà). 

 Serveis Territorials a Barcelona Comarques: Institut Ca l’Arnús 
(Badalona). 

 Serveis Territorials a la Catalunya Central: Institut Manresa Sis 
(Manresa). 

 Serveis Territorials a Lleida: Institut d’Alpicat (Alpicat) i Institut-Escola 
Torre Queralt (Lleida). 
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 Serveis Territorials a Tarragona: Institut de Miami (Mont-roig del Camp) 
i Institut Escola Mediterrani (Tarragona). 

 Serveis Territorials al Vallès Occidental: Institut Can Periquet (Palau-
solità i Plegamans). 

 

Supressió de centres educatius: 

 Consorci d'Educació de Barcelona: Escola Sant Jordi, Escola Sant 
Josep Oriol i Institut Roger de Flor. 

 Serveis Territorials al Baix Llobregat: Escola Mare de Déu del Rocío 
(Sant Vicenç dels Horts). 

 Serveis Territorials a la Catalunya Central: Escola de Masquefa II 
(Masquefa). 

 Serveis Territorials a Girona: Escola Oficial d’Idiomes de Ripoll.  
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El Govern simplifica i fa més eficient l’actuació de la 
Generalitat en la gestió de les herències intestades 
 

 Un nou text normatiu deroga dos decrets i suprimeix dos òrgans 
col·legiats per crear-ne un de sol: la Junta d’Herències 
 

 La Direcció General del Patrimoni augmenta les seves 
competències, mentre es reorganitza la presència municipal a 
través de l’AMC i la FMC  

El Govern ha donat llum verda al Decret que actualitza i simplifica la regulació 
de les herències intestades, que fins ara comptava amb una legislació de més 
de 20 anys d’antiguitat, que ha quedat obsoleta. El tret principal del canvi rau 
en el fet que la declaració de l’herència per part de l’administració es realitza a 
través d’un acte administratiu, i no per resolució judicial, com es feia 
actualment. Aquesta modificació alleugereix terminis. També cal remarcar que 
la Direcció General del Patrimoni potencia les seves competències de gestió.    

El Decret de regulació de les actuacions administratives i de la gestió del 
règim d’autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la 
Generalitat de Catalunya es basa en tres tipus de millores, que busquen 
augmentar la seguretat jurídica, la racionalitat i la coherència, per garantir que 
l’actuació de l’administració s’ajusta als principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, transparència i eficiència.  

En primer lloc, el text aprovat avui deroga els dos decrets vigents (Decret 
244/1995 i el Decret 156/2001), amb la creació d’una única normativa. En 
segon lloc, representa una simplificació orgànica, perquè se suprimeixen els 
dos òrgans col·legiats existents i es crea la Junta d’Herències, que actua en 
règim d’autonomia econòmica i té competències per supervisar l’administració 
i la gestió dels béns que conformen l’herència (cabal relicte) i per emetre 
criteris quant a la distribució dels béns heretats. 

En aquest sentit, d’una banda, es determinen els percentatges de distribució 
dels diners de la venda de les herències per àmbits: assistencial, cultural o 
d’habitatge social, de la mateixa forma que també s’estipulen els imports que 
s’adjudiquen als diferents departaments de la Generalitat implicats. Es 
concretaran els ingressos a partides finalistes i seran els departaments 
competents els qui convocaran l’atorgament dels ajuts provinents de les 
herències intestades a través de lliure concurrència, d’acord amb els criteris 
de destinació que estableix la llei successòria catalana. D’altra banda, es 
regula el procediment perquè les finques urbanes procedents de les herències 
intestades es puguin destinar a polítiques d’habitatge social.    
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Representativitat local a través de l’AMC i de la FMC 

Finalment, el Decret estableix un tercer nivell de simplificació, que en aquest 
cas afecta la composició de la pròpia Junta d’Herències, que estarà 
composada per 12 representants. El càrrec de president o presidenta recau en 
la persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat. Es 
suprimeixen com a membres els representants dels ens locals dels municipis, 
comarques i diputacions. Així, la presència local queda garantida a partir d’ara 
en l’Associació de Municipis de Catalunya (AMC) i la Federació de Municipis 
de Catalunya (FMC), que tindran un membre cada una.   

Pel que fa a la representativitat transversal de la Generalitat, i també per 
simplificar la gestió, deixen de ser membres de la Junta els Departaments de 
la Presidència i Ensenyament, així com el d’Empresa i Coneixement, tenint en 
compte que les competències d’Ocupació han passat a formar part de 
Benestar. En sentit contrari, s’afegeix com a nou membre un representant del 
departament competent en matèria d’habitatge.  

D’altra banda, el nou text normatiu atorga més competències a la Direcció 
General del Patrimoni, que mitjançant resolució administrativa declara la 
Generalitat de Catalunya com hereva intestada. I per últim, si l’Administració 
no resulta finalment hereva o si apareixen hereus de millor dret, el decret fa 
possible que la Generalitat pugui rescabalar-se d’aquelles despeses 
ocasionades.  

El Decret aprovat avui, que conté 19 articles, tres disposicions transitòries, 
una disposició derogatòria i una disposició final, entra en vigor l’endemà de la 
seva publicació en el DOGC.   
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El Govern aprova el Pla d’Acció del Pacte Nacional per 
a la Societat Digital 
 

 El document planteja 94 línies d’acció fins al 2023, amb una 
inversió de 600 milions d'euros 

 
El Govern ha aprovat avui el Pla d’Acció del Pacte Nacional per a la Societat 
Digital (PNSD), que és el resultat de l’exercici realitzat pels diferents grups de 
treball, on s’han sintetitzat els principals objectius a assolir i les principals 
línies d’acció per entomar els reptes plantejats per als cinc eixos estratègics 
de l’acord: Infraestructures de comunicacions electròniques, Ciberseguretat, 
Territori intel·ligent, Administració digital i Internet industrial.  
 
Els eixos i els objectius estratègics estableixen les fites a assolir per a la 
generació de valor públic, que requerirà de la transformació dels serveis i del 
funcionament intern de l’Administració, incloent l’alineament necessari de 
tecnologia, normativa i governança. Les línies d’acció, per la seva banda, 
busquen donar resposta, a nivell operatiu, als reptes plantejats amb un resum 
de les principals iniciatives dels cinc àmbits del PNSD. 
 
El pla és resultat dels grups de treball i discussió dels 5 eixos, formats per més 
de 100 representants de diferents ens de l'ecosistema de la societat digital i la 
ciberseguretat de Catalunya. 
 
Aquests grups han coincidit en la concreció de 94 línies d’acció amb un cost 
aproximat d'uns 600 milions d'euros a executar entre 2017 i 2023, supeditat a 
la situació econòmica i pressupostària de cada any. Així, el PNSD s’articula 
per donar resposta, a través d’iniciatives concretes, als reptes següents: 
 

 Vetllar pels drets i deures de la societat civil i apoderar-la en l'entorn 
digital 

 Fomentar l’economia digital 

 Fomentar la innovació digital 

 Garantir la connectivitat i les infraestructures digitals a tot el territori 

 Dotar-se i estendre l’ús de la tecnologia digital 

 Aprofundir en la recollida, gestió i ús de dades 

 Oferir nous productes i serveis digitals 

 Crear nous serveis inter-administratius 

 Definir els mecanismes per a garantir la co-governança de la 
Transformació Digital 

 
El Pacte Nacional per a la Societat Digital és el protocol firmat el passat mes 
d’octubre per la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions catalanes, 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) i el Consorci Localret per fomentar conjuntament el 
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desenvolupament de la societat digital a tot el territori català i establir 
mecanismes de col·laboració que sumin sinergies per assolir aquest objectiu. 
 
L’acord respon al convenciment compartit per totes les institucions signants de 
la necessitat de donar una resposta de país als grans reptes que planteja la 
revolució digital i anar més enllà d’una simple suma aritmètica de les diferents 
iniciatives dutes a terme per cadascuna de les diverses administracions i 
entitats en aquest àmbit. 
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El Govern constitueix el Centre d’Estudis, Recerca i 
Capacitació sobre Violència Masclista 
 

 L’objectiu és reforçar la lluita per erradicar la violència contra les 
dones 
 

El Govern ha aprovat un decret de reestructuració  de l’Institut Català de les 
Dones (ICD) que actualitza les funcions i l’estructura d’aquest organisme a les 
Lleis aprovades en els darrers anys i que, com a principal novetat, reforça la 
lluita contra la violència masclista amb la constitució del Centre d’Estudis, 
Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista (CERCVM). 
  
El CERCVM és l’òrgan col·legiat de l’ICD encarregat d’elaborar els estudis de 
recerca sobre violència masclista i de formar els i les professionals en 
contacte amb el tractament d’aquest tipus de violència. Els seus objectius són:  
 

1. Fomentar la investigació, l’estudi i la divulgació científica sobre la 
violència masclista. 

2. Dissenyar en col·laboració amb els centres de formació de la 
Generalitat, programes de formació específica, bàsica i capacitadora, 
per a professionals que intervenen en processos relacionats amb la 
violència masclista o amb la situació laboral i la imatge pública de les 
dones. 

3. Realitzar i difondre estudis, publicacions i informes de metodologies de 
treball en aquest àmbit.  

4. Intercanviar bones pràctiques i coneixements entre centres docents i 
persones investigadores. 

5. Col·laborar amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, l’Institut de 
Seguretat Pública i altres centres de la Generalitat i de les 
Administracions locals i dels operadors jurídics i les persones titulars 
dels òrgans judicials destinats a Catalunya en matèria de violència 
masclista. 
 

L’ICD facilitarà els recursos tècnics i materials al CERCVM que, presidit per la 
presidenta de l’ICD, es compon de representants dels diferents departaments i 
unitats de la Generalitat implicats en aquest àmbit d’actuació.  
 
La seva constitució, prevista en la Llei 5/2008, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista, va ser aprovada el passat mes de juny per 
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista (CNVM), màxim òrgan de coordinació interinstitucional en la lluita 
contra la violència masclista, formada per representants d’una seixantena 
d’organismes de la Generalitat, institucions, organitzacions socials i 
professionals.  
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El Govern aprova la signatura d’un Memoràndum 
d’Entesa per reforçar les relacions comercials i 
d’inversions entre Catalunya i Buenos Aires  
 

 L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), adscrita al 
Departament d’Empresa i Coneixement, i la seva homòloga a la 
capital argentina, la Direcció General de Promoció d’Inversions 
(investBA), del Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires 
cooperaran en matèria comercial i d’inversions 

 

El Govern ha aprovat avui la signatura d’un Memoràndum d’Entesa entre 
Catalunya i la Ciutat Autònoma de Buenos Aires (Argentina) orientat a reforçar 
les relacions comercials i d’inversions entre ambdós territoris. Aquesta 
cooperació s’articularà a través de l’Agència per a la Competitivitat de 
l’Empresa, adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement, i de la seva 
homòloga, la Direcció General de Promoció d’Inversions (investBA), del 
Govern autònom de la capital argentina.  

La signatura d’aquest memoràndum d’Entesa vol reforçar les relacions 
comercials i d’inversions entre Catalunya i la Ciutat Autònoma de Buenos 
Aires, mitjançant l’intercanvi d’informació entre les parts sobre inversions i 
comerç internacional, el foment de les relacions bilaterals i la cooperació 
recíproca, l’establiment de programes de capacitació, el foment d’oportunitats 
d’inversions, l’organització de seminaris i la cooperació en sectors clau que 
seran definits mútuament per ACCIÓ i investBA.  

Argentina és la segona economia de l’Amèrica del Sud, i en els darrers anys 
ha experimentat un canvi en la seva política comercial i econòmica, amb 
mesures de flexibilització del comerç amb l’exterior, circumstància que ha 
reactivat l’interès per part de les empreses catalanes. Així mateix, la 
reactivació de les negociacions entre la Unió Europea i el Mercosur per arribar 
a un acord de lliure comerç, apunten a un increment del comerç i de les 
inversions entre la UE i els països integrants del bloc sud-americà.  
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Altres Acords del Govern 
 

Nou impuls a la lluita contra la plaga del cargol poma i a la millora de la 
biodiversitat al Delta de l’Ebre 
                                                              
El Govern ha autoritzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) a concedir una subvenció directa per valor de 260.381,34 
euros als membres del grup seleccionat d’acord amb l’Ordre ARP/296/2015, 
de 17 de setembre, per a dur a terme actuacions per a la conservació de la 
biodiversitat i lluita contra espècies invasores, com és el cas del cargol poma, i 
que s’inscriuen en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de 
Catalunya 2014-2020. 
 
La sol·licitud de subvenció presentada enguany pel grup seleccionat en relació 
amb la segona anualitat del projecte mediambiental, ha estat per un import 
total de 456.809,39 euros, del qual un 57% del finançament anirà a càrrec del 
pressupost del DARP i el 43% restant anirà a càrrec del Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 
 
L’Acord aprovat avui autoritza el Departament d’Agricultura a concedir una 
subvenció directa als membres del grup seleccionat per un import de 
260.381,34 euros, per dur a terme actuacions per a la conservació de la 
biodiversitat i lluita contra espècies invasores executades entre el 16 d’octubre 
de 2016 al 15 d’octubre de 2017, per al control i erradicació del cargol poma i 
la millora  de la biodiversitat al Delta de l’Ebre. L’import total assoleix els 
456.809,39 euros esmentats. 
 
Alhora, Forestal Catalana S.A., com a membre del grup i, en tant que mitjà 
propi de la Generalitat de Catalunya, també executa actuacions del projecte 
mediambiental esmentat a través del corresponent encàrrec de gestió 
cofinançat, per un import de 593.038,72€. 
 
Així doncs, i juntament amb l’esmentat encàrrec de gestió a Forestal Catalana 
S.A., l’import total destinat a l’execució de les actuacions de la segona 
anualitat del projecte mediambiental executat pel grup ad hoc és de 
1.049.848,11€.  
 

Canvi de denominació del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

El Govern ha aprovat la modificació de la denominació del Consorci Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), que passa a anomenar-se Consorci 
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, i se n’aprova la 
modificació dels Estatuts, per a posar en valor l’abast de la tasca que duu a 
terme en matèria de recerca i ciència forestal. Tot i aquest canvi, es manté 
l’acrònim CTFC pel qual és majoritàriament coneguda l’entitat.   
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Així mateix pot utilitzar, com a marca, per a les activitats relacionades amb 
l’ús, la transformació i la indústria fustera, la denominació següent: 
‘INCAFUST- Institut Català de la Fusta’ o per a les activitats internacionals, en 
anglès: ‘INCAFUST – Catalan Institute of Wood’. 

 


