
 

 

 

 

Acords de 
Govern 

 
 
 

Acords de Govern  
3 de juliol de 2019 
 

 

 

 

 

 



 

 

Acords de Govern. 03.07.2019  

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

 

2 

El Govern aplicarà l’equiparació del preu del primer any 
de màster al del grau per a les titulacions de 180 crèdits 
a partir de l’any vinent 
 

 Els primers estudiants que es beneficiaran d’aquesta mesura són 
els graduats en Estudis Globals/Global Studies de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) que van iniciar aquesta titulació de tres anys 
el curs 2016-2017 

 
El Govern ha aprovat el decret de preus públics universitaris per al curs 2019-
2020, que inclou per primera vegada l’equiparació del preu del primer any de 
màster al del grau per a les titulacions de 180 crèdits. Aquesta mesura dona així 
compliment al compromís adquirit pel Govern l’any 2015 que preveia aquesta 
equiparació de preus per als primers graduats de titulacions de 180 crèdits de 
les universitats públiques de Catalunya.  
 
Els primers estudiants a beneficiar-se d’aquesta novetat seran els graduats en 
Estudis Globals/Global Studies de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que van 
iniciar aquesta titulació de 3 anys el curs 2016-2017. El decret estableix que en 
el cas dels màsters, per als primers 60 crèdits matriculats per primera vegada, 
els estudiants hauran d’abonar l’import equivalent al preu establert per al grau 
en què s’han titulat. Aquest acord tindrà una validesa de 5 anys amb posterioritat 
a la graduació.  
 
Pel que fa a la resta, el decret incorpora les mateixes bonificacions i ajuts que 
el curs passat. Així, per al curs 2019-2020 els estudiants del tram 0 de renda, 
que correspon als becaris de règim general del Ministeri, continuaran tenint la 
gratuïtat total dels estudis de grau.  
 
El decret de preus manté una rebaixa del 80% del preu de matrícula per a 
estudiants de grau amb rendes corresponents al tram 1, i del 70% per a les 
rendes del tram 2 del sistema de tarifació social. El decret ratifica l’acord de la 
Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya –organisme que integra el 
Govern i els rectors i els presidents del Consells Socials de les 12 universitats 
catalanes– i continua potenciant el sistema català de política de preus dels 
estudis universitaris en funció de la renda familiar amb la finalitat que ningú 
quedi exclòs de la universitat per motius econòmics.  
 
Pel que fa a la resta de trams dels estudis de grau, el decret preveu per setè 
curs consecutiu no aplicar cap actualització al preu dels crèdits de la primera 
matrícula.  
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Cost total dels estudis 
 
El sistema de tarifació social, que es regula a través del decret de preus, permet 
als estudiants pagar entre un 0% i el 25% del cost de l’estudi. La resta, com a 
mínim el 75%, va a càrrec del finançament directe de la Generalitat i, per tant, 
el cost majoritari d’un grau universitari no repercuteix directament en l’estudiant 
que cursa la titulació.  
 
Màsters amb tarifació social 
 
La implantació del sistema de tarifació social en els màsters habilitadors per a 
l’exercici de professions regulades continua vigent per al curs vinent. Per als 
estudiants amb nivell de renda situat al tram 1, el descompte es fixa en el 25% 
del preu del crèdit del màster. Pel tram 2, és del 20%; pel tram 3, del 15%; pel 
tram 4 del 10%, i, finalment, pel tram 5 del 5%.  
 
En el cas dels màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals 
regulades, continua l’opció que habilita als Consells Socials a aplicar una 
rebaixa de fins a un 30% sobre el preu del crèdit.  
 
Mesures pendents de l’aprovació dels pressupostos 
 
Per tal de garantir l’equitat en l’accés, algunes mesures complementàries estan 
a l’espera de disponibilitat pressupostària. Entre aquestes, cal destacar la 
introducció de beques salari, l’equiparació de la totalitat dels màsters 
universitaris (habilitants i no habilitants) als de grau, i la rebaixa de preus públics 
per a estudiants de rendes mitjanes. En aquest sentit, el secretari d’Universitats 
i Recerca, Francesc Xavier Grau, ja va avançar el passat mes de març la 
voluntat de destinar 15 milions d’euros per millorar el sistema de preus i beques. 
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El Govern aprova el Pla de prevenció i control de 
l’hepatitis C a Catalunya 
 

 Vol facilitar l’adopció i la implementació de mesures per disminuir 
la incidència, la morbiditat i la mortalitat associada a aquesta 
infecció 
 

 Neix del treball conjunt de professionals del món de la salut pública, 
experts, representants de societats científiques, i entitats i 
associacions de pacients i familiars 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla de prevenció i control de l’hepatitis 
C a Catalunya, que té com a objectiu principal facilitar l’adopció i la 
implementació de mesures per disminuir la incidència, la morbiditat i la mortalitat 
associada a aquesta infecció. Tot plegat, per aconseguir la seva eliminació com 
a problema greu de salut pública l’any 2030, de manera que s’assumeix aquest 
repte marcat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 
 
Per fer-ho, és clau un abordatge eficient de la prevenció, el diagnòstic, el 
tractament i el seguiment de les persones afectades. Actualment, l’hepatitis C 
no disposa de vacuna. Tot i així, és possible obtenir el diagnòstic de la infecció 
i del nivell de gravetat de la malaltia pel virus de l’hepatitis C (VHC) d’una 
manera ràpida i senzilla i no agressiva. Se sap que el tractament actual amb 
antivirals d’acció directa (AAD) per via oral és més eficaç, segur, té menys 
efectes secundaris i cura en més del 90% dels casos la infecció pel virus C, 
evitant així la transmissió de la malaltia. No obstant això, hi ha un nombre elevat 
de ciutadans que no saben que són portadors del VHC, ja que la malaltia 
hepàtica pot romandre asimptomàtica durant anys i, per tant, poden infectar 
altres persones al no entrar als circuits mèdics i sanitaris de control i tractament.  
 
Per això, és prioritari tenir un pla de prevenció i control enfront de l’hepatitis C. 
El Pla neix del treball conjunt d’una comissió multidisciplinària formada per 
professionals del món de la salut pública, experts clínics especialistes en 
malalties infeccioses i hepatologia, experts en addiccions, representants de 
societats científiques, i entitats i associacions de pacients i familiars.  
 
El Pla conté 6 objectius específics dels quals es proposen 131 accions: 

1. Obtenir informació actualitzada de l’epidemiologia de l’hepatitis C a 
Catalunya 

2. Reduir la incidència de noves infeccions per virus de l’hepatitis C 
3. Incrementar la detecció d’infeccions ocultes 
4. Coordinar l’organització de l’atenció sanitària i l'accés als nous 

tractaments farmacològics dels pacients infectats de l’hepatitis C 
5. Millorar el grau d’informació i consciencia sobre la malaltia en 

professionals sanitaris i ciutadans 
6. Avaluació del Pla i Monitoratge (per definir la cascada de serveis)  

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/vigilancia_salut_publica/vih-sida-its-hv/Hepatitis-viriques/Plans-dactuacio/descripcio/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/vigilancia_salut_publica/vih-sida-its-hv/Hepatitis-viriques/Plans-dactuacio/descripcio/
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Un factor clau en l’abordatge de l’hepatitis C és posar un focus d’atenció 
especial en les poblacions més vulnerables, en les quals s’ha de potenciar el 
diagnòstic i apropar al tractament per identificar els nous casos al més aviat 
possible i tractar-los de forma immediata.  
 
Els col·lectius que tenen més risc d’infecció són les persones consumidores de 
drogues que comparteixen material per a la injecció i, en menor grau, estris de 
consum per fumar o esnifar; les persones internades en presons i amb 
pràctiques de risc; les persones que tenen pràctiques sexuals de risc sense 
protecció, especialment els homes que tenen relacions sexuals amb homes 
(HSH); les persones que estan coinfectades amb el VIH i les persones 
immigrants de països endèmics. 
 
L’abordatge de les hepatitis víriques s’emmarca dins el Programa de prevenció, 
control i atenció al VIH, infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques 
(PCAVIHV), integrat a la Secretaria de Salut Pública. Aquest programa actua 
com a instrument institucional per als temes relacionats amb aquestes 
infeccions i l’objectiu del qual és planificar, impulsar, coordinar i avaluar les 
actuacions que es duen a terme a Catalunya per disminuir la incidència 
d’aquestes infeccions i millorar l’atenció a les persones afectades. 
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El Govern aprova el Decret que ordena l’atribució de 
sancions en matèria de medi ambient 

 

El Consell Executiu ha aprovat el Decret que ordena i atribueix les 
competències sancionadores que corresponen a la Generalitat en aplicació de 
diverses normes estatals bàsiques en matèria de medi ambient. 
 
En matèria de patrimoni natural i de la biodiversitat, conservació de la fauna 
silvestre en els parcs zoològics, i cura dels animals en la seva explotació, 
transport, experimentació i sacrifici,  estableix qui imposarà la sanció segons el 
grau de gravetat següent: 
 

 Infraccions lleus: la persona titular de la direcció dels serveis territorials 
del departament competent en matèria de patrimoni natural i 
biodiversitat. 

 Infraccions greus: la persona titular de la direcció general competent en 
matèria de medi natural i biodiversitat. 

 Infraccions molt greus: el conseller del departament  competent en 
matèria de patrimoni natural i biodiversitat. 

 
Pel que fa a qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, les sancions les 
imposaran: 
 

 Infraccions lleus: la persona titular de la direcció dels serveis territorials 
del departament competent en matèria de qualitat de l’aire i protecció de 
l’atmosfera. 

 Infraccions greus: la persona titular de la direcció general competent 
en matèria de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

 Infraccions molt greus: la persona titular de la secretaria sectorial 
competent en matèria de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

 
Finalment, pel que fa a responsabilitat mediambiental, imposaran sanció: 
 

 Infraccions greus: la persona titular de la direcció general competent 
en matèria de responsabilitat ambiental. 

 Infraccions molt greus: la persona titular de la secretaria sectorial 
competent en matèria de responsabilitat ambiental. 

 
 
D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya i el Decret 1/2018, de 19 de 
maig, correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat la potestat 
sancionadora en relació amb les matèries objecte de les normes estatals 
indicades. 
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El Govern aprova el Decret de gestió de la fertilització 
del sòl i de les dejeccions ramaderes  
 

 La nova normativa ha d’assegurar la qualitat dels sòls i de les 
aigües subterrànies del país, a la vegada que es garanteix la 
viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes i del sector 
carni català 

 

 Per aconseguir-ho, el Decret aprofundeix en un model de gestió 
basat en la valorització de les dejeccions com a recurs 

 

 Es preveuen limitacions pel que fa a l’increment de bestiar en zones 
vulnerables  

 
El Govern ha aprovat el Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les 
dejeccions ramaderes. Aquest Decret està signat pels departaments 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Territori i Sostenibilitat, i Salut i 
ha estat treballat i concertat amb el sector. Es tracta d’un programa d’actuació 
reforçat, en línia amb els requeriments de la Directiva Nitrats i la Directiva Marc 
de l’Aigua. 
 
L’objectiu de la nova normativa és assegurar que la gestió real sigui més 
eficient, fent un ús més adequat dels fertilitzants orgànics i minerals per millorar 
la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies del país, a la vegada que es 
garanteix la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes 
i del sector carni català. 
 
Per aconseguir-ho, es preveuen tres grans línies d’actuació: la millora en origen 
en la gestió de les dejeccions de les explotacions ramaderes, incloent-hi el seu 
tractament; la innovació i millora en les aplicacions als sòls, mitjançant una 
fertilització orgànica d’excel·lència, i el control i el seguiment d'aquestes 
aplicacions, garantint la seva traçabilitat.  
 
Seguint la línia de treball del Departament d’Agricultura dels darrers anys, el 
Decret promou la valorització de les dejeccions com a recurs dins d’un esquema 
de bioeconomia circular, amb una fertilització ajustada a les necessitats dels 
cultius, una aplicació feta amb maquinària adequada i, fins i tot, quan calgui, en 
l’exportació dels excedents de nutrients.  
 
El Decret, a banda del règim sancionador, reforça el Pla i potencia el sistema 
de control dels nutrients al sòl, amb la presa de 500 mostres de sòl agrari a 
l’atzar que són analitzades, per comprovar que no se superen les 
concentracions màximes de nutrients al sòl. 
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L’aplicació pràctica del model de gestió 
 
En origen a la granja, l’objectiu és reduir el volum de fems i purins, així com del 
nitrogen i altres nutrients, generats a les explotacions ramaderes, mitjançant la 
millora de l’alimentació del bestiar i l’ús de noves tecnologies; millorar els 
sistemes d’emmagatzematge i potenciar els sistemes de tractament que 
permeten l’exportació de nutrients fora de les zones amb alta densitat ramadera, 
en un esforç de bioeconomia circular. 
 
En destí, garantir una fertilització d’excel·lència ajustada a les necessitats dels 
cultius i dels sòls. Actualment ja tenim una normativa que prohibeix les 
aplicacions de purins amb vano o ventall, evitant així pèrdues de nitrogen per 
volatilització, buscant incrementar l’eficiència i aconseguir el màxim 
aprofitament dels nutrients aportats. Els equips d’aplicació de dejeccions 
ramaderes hauran de disposar d’un sistema que permeti una elevada 
uniformitat de distribució i un bon ajustament de la dosi, i hauran de disposar 
d’un conductímetre, o altre mètode de precisió equivalent, que permeti estimar 
la concentració de nutrients del purí. Per a totes dues obligacions s’ha establir 
un període transitori per tal que el sector s’hi pugui adaptar. 
 
També s’estableix un assessorament tècnic obligatori per als agricultors per 
aconseguir una bona fertilització.  
 
Per tal de minimitzar les molèsties, es revisen i s’escurcen els períodes 
d’aplicació i enterrat, i es prohibeixen les aplicacions de dejeccions ramaderes 
en festius i caps de setmana.  
 
Els titulars de les explotacions ramaderes i agrícoles hauran de fer una 
declaració anual relativa a la gestió de les dejeccions i altres fertilitzants 
nitrogenats, tant orgànics com minerals, amb la finalitat de garantir-ne la 
traçabilitat.  
 
D’altra banda, per garantir la traçabilitat del transport, si la parcel·la a fertilitzar 
és a més de 10 km  (a 5 km dos anys després de la publicació del Decret), o bé 
si es tracta d’una empresa de serveis, caldrà que els equips de transport de 
dejeccions ramaderes vagin equipats amb un dispositiu electrònic de 
posicionament global (GPS). L’ús del GPS suposa major traçabilitat de les 
aplicacions de dejeccions ramaderes a llarga distància.  
 
Limitacions a l’increment de bestiar en zones vulnerables  
 
Pel que fa a l’increment de bestiar en Zones Vulnerables (ZV) amb un Índex de 
Càrrega Ramadera (ICR) superior a 0,8, s’estableix que només és possible  
mitjançant l’exportació de nutrients fora de la ZV o amb el creixement de la 
superfície agrícola per part de l’explotació ramadera. En aquestes zones, el 
Decret determina que s’assigni a cada explotació ramadera una quantitat de 
nitrogen de referència, que és el màxim que podran aplicar a les zones 
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vulnerables. Tot plegat amb l’objectiu de permetre la sostenibilitat de les 
explotacions agràries. 
 
La normativa també estableix una moratòria absoluta, fins a dos anys de la 
publicació del Decret, per a noves granges i ampliacions de bestiar en granges 
situades en municipis que tinguin un índex de càrrega ramadera (ICR) superior 
a l’1,2.  
 
 
Una oportunitat per revaloritzar  les dejeccions  
 
La nova normativa busca promoure les dejeccions ramaderes que generen les 
granges com un recurs que, ben aplicat, pot mantenir o fins i tot millorar la 
qualitat dels sòls agrícoles, la qual cosa es traduiria en un increment substancial 
del potencial productiu dels cultius implantats.  
 
Amb aquest objectiu, fa més de 15 anys que la Generalitat treballa en la 
investigació i l’experimentació de camp i ofereix assessorament a les 
explotacions per a la correcta gestió de les dejeccions. 
 
A més, en els darrers anys, s’han posat en marxa programes de recerca 
cofinançats entre el Departament i la Unió Europea, com ara el del projecte Life 
Futur Agrari, el Life Agriclose i el projecte de conques hidrogràfiques, que han 
servit per fer arribar al sector aquelles eines existents per millorar el maneig de 
fems, purins, gallinasses i altres adobs, així com per donar pautes per 
minimitzar els continguts elevats de nutrients en zones de Catalunya amb una 
elevada concentració ramadera. 
 
Actualment, s’està treballant amb altres organitzacions en dos projectes H2020 
a escala europea. Un d’ells (EFFECT), per explorar noves formes contractuals 
entre ramaders i agricultors, i un altre (FERTIMANUR), per obtenir productes 
fertilitzants d’alt valor, tot dins un enfocament de bioeconomia circular. 
 
 
Vers un sistema de gestió més eficient  
 
La necessitat d'assegurar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes 
(purins, fems, gallinasses, etc.) i, en general, dels fertilitzants (dejeccions 
ramaderes, composts, fangs de depuradora, fertilitzants minerals, etc.), per tal 
d'evitar la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries 
ha portat a desenvolupar diversa normativa per part de la Generalitat. 
 
Amb aquest mateix objectiu, el Govern, des de l'any 2013, va impulsar un nou 
model de gestió de les dejeccions ramaderes, mitjançant el Pla Estratègic de 
Fertilització i Gestió de les Dejeccions Ramaderes. Aquest Pla proposa 
actuacions tant a nivell de granja com a nivell de l'aplicació al camp dels 
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fertilitzants i a nivell dels diferents tractaments de les dejeccions ramaderes, per 
tal de fomentar una producció sostenible.  
 
Aquest Pla Estratègic establia la modificació del decret existent (136/2009) i 
amb el present Decret es fa un pas endavant, revisant i actualitzant la normativa 
vigent a tot Catalunya, amb un programa d’actuació reforçat en les zones 
vulnerables per nitrats, en línia amb els requeriments de la Directiva Nitrats i la 
Directiva Marc de l’Aigua.  
 
D’altra banda, el sector compta també des del 2013, amb el suport i 
l’assessorament de l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions 
Ramaderes, una eina específica del DARP, dedicada al foment i la transferència 
tecnològica en aquesta matèria. Amb l’aprovació del nou decret, es potencia 
l’estructura d’aquesta Oficina. S’estima en mig milió d’euros anuals el suport al 
sector.  
 
En l’àmbit de l’assessorament, el Govern va crear el Grup d’Experts en 
Sistemes de Tractament de Dejeccions Ramaderes, que amb el nou decret es 
consolida,  atès que contínuament apareixen novetats en aquest àmbit, i cal 
disposar de valoracions cientificotècniques objectives.   
 
Fruit de l’activitat d’aquest grup, el Departament ha establert els criteris tècnics 
que permeten determinar quins sistemes de tractament són els més adients per 
a cada granja, fet que facilitarà l’adaptació de les explotacions al nou model que 
es planteja.  
 
El desplegament del present Decret representa una inversió significativa per a 
l’Administració (800.000 €) i també per al sector, que haurà de fer inversions en 
maquinària d’aplicació i tractaments. 
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El Govern aposta pel talent dels treballadors i 
treballadores públics en la formació interna 
 

 Els treballadors i treballadores públics que imparteixin formació 
interna dins l’horari habitual no hauran de recuperar el temps 
invertit 

 

 El Govern aposta per la transferència de coneixements i habilitats 
per millorar la qualitat dels serveis públics 

 
El Consell Executiu ha donat llum verda a un acord sobre la formació interna 
dels treballadors i treballadores de l’Administració pública que implica els 
diferents departaments de la Generalitat i l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. L’Acord preveu que si la formació interna s’imparteix dins l’horari 
habitual de treball, el personal formador no té l’obligació de recuperar el temps 
invertit.  
 
La prestació de serveis públics de qualitat requereix que els servidors i 
servidores públics adquireixin de forma permanent nous coneixements i noves 
habilitats i, en aquest sentit, la formació constitueix un instrument imprescindible 
per al seu desenvolupament professional.  
 
A més, pretén contribuir a l’adquisició d’aquests nous coneixements i habilitats 
i, alhora, fomentar i transmetre una cultura i uns valors comuns de servei públic. 
El text aprovat avui ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del 
personal d’administració i tècnic sobre aquesta qüestió signat el passat mes de 
maig. 
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El Govern aprova nous regadius al Priorat, el Segrià i la 
Ribera d’Ebre    

 

 Es consolida el projecte de la zona regable del pantà de Guiamets,   
que garantirà la producció agrària a tres municipis del Priorat i un 
de la Ribera d’Ebre 
 

 L’Executiu també aprova l’ampliació del projecte de regadiu al 
Segrià, que garantirà la continuïtat de les explotacions agràries, 
permetrà regar 350 hectàrees, i se’n beneficiaran 145 explotacions 
agrícoles 
 

 
El Govern ha aprovat autoritzar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació a realitzar la contractació de les obres d’execució del 
projecte constructiu de consolidació de la zona regable del pantà de Guiamets. 
En total, es realitzarà una inversió de 2.227.857,15 euros L’import que s’hi 
destinarà aquest 2019 és de 424.082,80 euros, al 2020 serà de 950.000 euros  
i al 2021 de 853.774 euros. 
 
Aquest projecte constructiu de consolidació de la zona regable del pantà de 
Guiamets afecta els termes municipals de Capçanes, els Guiamets, i Marçà al 
Priorat  i Tivissa, a la Ribera de l’Ebre. 
 
Aquesta actuació és necessària i urgent, ja que el regadiu de suport hauria 
d’estar disponible al més aviat possible per poder reconduir la situació de les 
sequeres continuades. Amb l’execució d’aquesta actuació, les primeres 
superfícies ja podrien tenir disponible el regadiu per a la propera campanya de 
regadiu, amb la qual cosa s’evitaran els danys que provoca la sequera al conreu 
de la vinya. 
 
Aquesta inversió s’emmarca en la implantació de nous regadius eficients a 
Catalunya, amb la finalitat de millorar la competitivitat i sostenibilitat de les 
explotacions agràries de secà situades en zones amb limitacions climàtiques 
que produeixen un gran estrès hídric als conreus durant els mesos càlids. 
 
Ampliació del projecte de regadiu al Segrià  
 
L’Executiu també ha autoritzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació a fer una inversió en el projecte d’ampliació del regadiu del Segrià 
Sud per un import total d’1.291.804,89 euros fins al 2021. Amb aquesta 
ampliació es posarà en regadiu 350 hectàrees que beneficiaran 145 
explotacions agrícoles dels municipis d’Almatret, Maials, Seròs i Riba-roja 
d’Ebre. 
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El Segrià és una de les comarques amb una pluviometria més baixa de 
Catalunya i els conreus d’olivera típics d’aquesta zona han esdevingut inviables 
amb el conreu tradicional de secà. Al Segrià Sud el Departament d’Agricultura 
ha desenvolupat el projecte de regadiu de suport que garanteix la supervivència 
del conreu i la garantia de les collites amb quantitat i qualitat per fer que les 
empreses agràries puguin mantenir la seva rendibilitat. També permet garantir 
la continuïtat de les explotacions agràries amb la consegüent fixació de població 
en el territori i la creació de llocs de treball.  
 
L’execució d’aquesta actuació és necessària per garantir la viabilitat econòmica 
de les explotacions d’aquesta zona, ja que les actuals condicions climàtiques 
fan que, si no s’actua d’una forma immediata, les finques que estan en l’àmbit 
del projecte s’abandonaran de la producció, amb les conseqüències que això 
comporta per al territori de pèrdua de població i de llocs de treball. 

 
L’objectiu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP) en matèria de regadius es posar en marxa iniciatives que puguin 
permetre als regants i a les comunitats de regants assolir una millora integral 
en els regadius, tant des del punt de vista d'estalvi energètic, com d'eficiència. 
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El Govern aprova la fase final de la concentració 
parcel·lària a Balaguer 

 
 Es facilitaran nous accessos a les zones de cultius que donaran 

servei a 273 propietaris  
 

 Aquesta concentració parcel·lària s’emmarca dins l’àmbit del 
projecte de regadiu de l’Algerri-Balaguer, dins del terme municipal 
de Balaguer 

 
 
El Govern ha autoritzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació a realitzar despeses per un import total de 2.319.933,39 euros per 
donar continuïtat a la contractació de les obres d’execució del projecte de 
concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Balaguer. 
Aquesta inversió permetrà construir 30,21 km  de camins nous per donar servei 
a la zona de concentració de 2.300 hectàrees que afecta 273 propietaris. 
 
Aquesta actuació és la fase final del procés de concentració parcel·lària una 
vegada s’han agrupat les diferents explotacions agrícoles amb la finalitat de 
constituir explotacions més competitives i d’estructura i dimensions adequades. 
Aquesta nova configuració de les parcel·les permet optimitzar els recursos 
(agraris, energètics, econòmics, etc.), consolidar la base territorial productiva i 
millorar l’estructura parcel·lària.  
 
Aquestes obres, que permeten que els agricultors tinguin els accessos 
necessaris per cultivar les finques, es duran a terme durant la tardor-hivern un 
cop s’hagin efectuat les tasques de recol·lecció i abans de la preparació de la 
pròxima collita. 
 
Aquesta concentració parcel·lària s’emmarca dins l’àmbit del projecte de 
regadiu de l’Algerri-Balaguer, dins del terme municipal de Balaguer. 
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El Govern autoritza al Consorci Hospital Clínic de 
Barcelona l’adquisició d’un edifici al carrer de 
Casanova per serveis no assistencials 
 

 Aquest immoble, que té una superfície de 2.360 m2, està situat just 
davant de la Facultat de Medicina  

 
El Govern ha autoritzat al Consorci Hospital Clínic de Barcelona l’adquisició d’un 
edifici d’oficines situat al carrer de Casanova número 150, just davant de la 
Facultat de Medicina, per un import de 7.300.000 euros, més els impostos que 
siguin aplicables.  
 
Aquest edifici, que té una superfície de 2.360 m2, es dedicarà a serveis no 
assistencials. Actualment el Clínic ocupa 100.000 m2 a l’edifici del carrer de 
Villarroel i uns 25.000 m2 a la Maternitat. 
 
L’espai que s’alliberi a l’hospital es destinarà a activitats assistencials, 
especialment d’urgències i d’oncologia. Això representa una mesura davant de 
la falta d’espai que té el Clínic. 
 
L’Hospital Clínic de Barcelona és un hospital públic universitari amb una història 
centenària. Amb una plantilla de 4.500 professionals, és un dels principals 
centres d’assistència mèdica de l’Estat i el primer en producció científica. 
Ofereix una assistència de qualitat, una investigació biomèdica del màxim nivell 
competitiu i una gran dedicació docent per formar professionals. Tot plegat, 
s’emmarca en l’excel·lència d’una gestió equilibrada, amb l’objectiu d’oferir a la 
societat una medicina humanitzada d’avantguarda. 
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El Govern destina 2,3 milions d’euros a la seguretat a la 
xarxa viària 

 
 El Departament de Territori i Sostenibilitat efectuarà tasques de 

control i seguiment de talussos i actius geotècnics 

 

El Govern ha aprovat una despesa, d’abast pluriennal, de 2,3 milions d’euros 
que es destinarà a la millora de la seguretat viària a les carreteres de titularitat 
de la Generalitat arreu del territori. En concret, aquesta inversió s’adreçarà a la 
realització de tasques d’auscultació geotècnia de talussos  i actius geotècnics.  
 
Les actuacions impulsades s’emmarquen en el nou model que la Generalitat 
està desplegant per transformar la gestió de la conservació i el manteniment de 
la xarxa viària cap a un model  més enfocat en aspectes com la millora 
continuada, la modernització i la digitalització i no tant en la reposició. Aquest 
nou model significarà una inversió total de 430 milions d’euros a tot Catalunya 
en els pròxims quatre anys. 
 
En aquest sentit, el sistema de gestió d’actius geotècnics té un paper rellevant 
en el nou sistema, juntament amb la gestió de ferms i d’estructures, pel grau 
d’especialització que aquests elements requereixen i la necessitat de garantir-
hi una inversió continuada, com aspectes funcionals i fonamentals d’una 
carretera. 

 
La Generalitat és administració pionera en la implementació d’un sistema 
d’aquest tipus i l’ha aplicat àmpliament en la seva xarxa viària en els últims anys. 
Es basa en l’adquisició de dades sobre el terreny mitjançant un formulari amb 
entrades predeterminades, en dispositius preparats per transmetre 
immediatament aquesta informació a una base de dades.  
 
Un cop validades i processades en una anàlisi multifactorial, resulten en una 
avaluació de l’estat de l’actiu i del nivell de risc que aquest estat pot comportar 
per a la seguretat viària. Així, la comparació de l’estat dels actius analitzats 
mitjançant el sistema, permet prioritzar les actuacions a realitzar.  
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El Govern obre una consulta prèvia per elaborar un nou 
decret que reguli l’admissió d’alumnes  
 

 L’objectiu és combatre la segregació escolar i també adequar la 
normativa vigent, basada en la LOE, a la LEC 
 

 El projecte de decret preveu incorporar les mesures del Pacte 
contra la segregació escolar a Catalunya 

 
El Govern ha aprovat obrir un procés de consulta prèvia a l’elaboració d’un 
projecte de decret que reguli l’admissió d’alumnes en els centres educatius en 
substitució de la normativa vigent, el Decret 75/2007. L’objectiu principal del 
Departament d’Educació és combatre la segregació escolar i també adequar el 
decret actual, basat en la Llei orgànica d’educació (LOE) de 2006, a la Llei 
d’educació de Catalunya (LEC) de 2009.  
 
És per això que aquest nou decret preveu incorporar les recomanacions del 
Síndic de Greuges per combatre la segregació escolar derivada de la gestió del 
procés d’admissió i les mesures del Pacte contra la segregació escolar a 
Catalunya. A més, la normativa permetrà al Departament d’Educació actualitzar 
el règim d’admissió d’alumnes actual i establir una escolarització dels alumnes 
amb necessitats educatives específiques adequada i equilibrada.  
 
El projecte de decret també tindrà com a objectius corregir les disfuncions 
observades durant els onze anys d’aplicació del Decret d’admissió vigent, 
incorporar a la regulació els aspectes bàsics de la programació de llocs 
escolars, reforçar la corresponsabilitat entre el Departament d’Educació i els 
ajuntaments en matèria de planificació, escolarització i admissió d’alumnes, a 
través de les oficines municipals d’escolarització, i, finalment, promoure la 
simplificació administrativa. 
 
Modificació del Decret 75/2007 
 
De fet, el passat mes de febrer el Govern va aprovar el Decret de modificació 
del Decret 75/2007, de 27 de març, d’admissió de l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics, amb l’objectiu d’afavorir la igualtat 
en l’accés al sistema educatiu. Concretament, amb aquesta modificació es va 
eliminar la puntuació per malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, inclosos els celíacs, i la puntuació per a pare, mare, tutors o germans 
exalumnes escolaritzats al mateix centre. 
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El Govern obre una consulta prèvia per elaborar un 
decret que reguli els concerts educatius 
 

 Es vol adequar la normativa, de 1993, al marc legal vigent -LOE i 
LEC- i també a la realitat del sistema educatiu 
 

 L’objectiu és garantir la gratuïtat real dels ensenyaments 
obligatoris, una distribució equilibrada d’alumnes amb necessitats 
específiques de suport educatiu i el principi de coeducació 

 
El Govern ha aprovat obrir un procés de consulta prèvia a l’elaboració d’un 
projecte de decret relatiu als concerts educatius. Amb aquesta iniciativa es vol 
adequar la normativa actual, el Decret 56/1993, al marc legal vigent –Llei 
orgànica d’educació de 2009 (LOE) i Llei d’educació de Catalunya de 2006 
(LEC)- i, d’aquesta manera, poder donar resposta a la realitat del sistema 
educatiu. L’objectiu és garantir la gratuïtat real dels ensenyaments obligatoris, 
una distribució equilibrada d’alumnes amb necessitats específiques de suport 
educatiu i el principi de coeducació. 
 
Així doncs, cal actualitzar la normativa per poder donar resposta a les noves 
realitats que han anat sorgint des de 1993, com són l’augment d’alumnes 
d’origen estranger, l’increment de la segregació escolar, o la 
corresponsabilització en l’escolarització dels alumnes amb necessitat 
específica de suport educatiu. L’actual decret tampoc dona solució a algunes 
disfuncions estructurals del sistema de concerts relacionades amb el 
finançament dels centres concertats que impedeixen la gratuïtat real dels 
ensenyaments. En aquest sentit, la LEC preveu diverses possibilitats per 
millorar aquest finançament, en funció de la corresponsabilitat social dels 
centres concertats.  
 
Objectius del nou decret 
 
L’actualització de la normativa permetrà el desplegament de la LEC en matèria 
de concerts educatius i també comptar amb una regulació que permeti assolir 
els objectius del Departament, que són els següents: 
 

 Integrar en la programació educativa, conjuntament amb els llocs 
escolars gratuïts, l’oferta dels centres concertats, de manera que hi hagi 
una oferta única i integrada del Servei d’Educació de Catalunya (SEC), 
que eviti la dualització de l’oferta educativa i la segregació escolar. 

 Garantir la gratuïtat real dels ensenyaments obligatoris impartits en els 
centres concertats, mitjançant un sistema de finançament equitatiu i 
asimètric: a més responsabilitat social, més finançament públic.  

 Garantir la participació de tots els centres concertats en la distribució 
equilibrada d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 
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 Garantir que tots els centres amb concert compleixin el principi de 
coeducació mitjançant l’escolarització mixta. 

 Excloure del règim de concerts els centres que no compleixen les 
necessitats d’escolarització gratuïta. 

 
Impacte de la norma en el sistema educatiu 
 
Aquest nou decret suposarà una millora en la prestació del Servei d’Educació 
de Catalunya, atès que es garantirà amb més eficàcia la gratuïtat real dels 
ensenyaments obligatoris impartits en centres concertats. També es garantirà 
millor l’equitat escolar, ja que augmentarà la corresponsabilitat dels centres 
privats concertats en l’escolarització d’alumnes amb necessitat específica de 
suport educatiu i es regularan noves mesures i instruments per assolir una 
distribució més equilibrada d’aquests alumnes entre tots els centres educatius 
sostinguts amb fons públics.  
 
D’altra banda, hi haurà una simplificació administrativa dels tràmits per a la 
renovació dels concerts educatius, atès que es regularà un sistema de 
renovació automàtica dels concerts en funció de la satisfacció de les necessitats 
d’escolarització, d’acord amb la programació de l’oferta educativa.   
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El Govern aprova la creació de la menció M. Encarna 
Sanahuja a la inclusió de la perspectiva de gènere en 
docència universitària 
 

 El nou guardó es concedirà en el marc de les Distincions Jaume 
Vicens Vives a la qualitat docent a la universitat 

 

 Respon al rol impulsor de la universitat pel que fa a les polítiques 
de promoció de la igualtat de gènere en la carrera docent 

 

 La menció és una iniciativa de la Comissió Dones i Ciència del 
Consell Interuniversitari de Catalunya 

 
 
El Govern ha aprovat la creació de la menció M. Encarna Sanahuja Yll a 
l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent 
universitària. El guardó, que es concedirà en el marc de les Distincions Jaume 
Vicens Vives a la qualitat docent a la universitat, premiarà el professorat, els 
equips docents i els grups d’innovació que hagin desenvolupat una actuació 
remarcable en la incorporació de la perspectiva de gènere en les matèries o els 
plans d’estudi de qualsevol disciplina. 
 
La menció M. Encarna Sanahuja Yll és una iniciativa de la Comissió Dones i 
Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que pretén aprofundir 
en el mandat de l’article 28 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva 
de dones i homes, que atorga a la universitat un paper preeminent com a 
institució que educa en valors. 
 
La nova distinció també respon al rol impulsor de la institució universitària pel 
que fa a polítiques de promoció de la igualtat de gènere en la carrera docent i 
la correcció dels biaixos en la docència. Així es recull al Marc general per a la 
incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU 
Catalunya). 
 
El Consell Executiu ha aprovat que el nou guardó s’atorgui en dues modalitats, 
una d’individual i una altra de col·lectiva, amb una gratificació econòmica del 
mateix import que les distincions Jaume Vicens Vives que es destinarà a 
projectes d’innovació o de millora docent en la perspectiva de gènere. La 
presentació de candidatures anirà a càrrec dels consells socials de les 
universitats públiques i dels seus òrgans equivalents de les universitats 
privades, a iniciativa de les unitats d’igualtat de cadascun dels centres. 
 
La valoració dels projectes candidats es durà a terme per part d’una comissió 
conformada per les persones al capdavant de la direcció del Programa 
Margalida Comas per a la millora de la docència i l’aprenentatge a la universitat; 
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la direcció d’AQU Catalunya; la direcció executiva de l’Institut Català de les 
Dones; la presidència de la Comissió Dones i Ciència, i la secretaria general del 
CIC. 
 
A l’hora seleccionar els projectes guanyadors, la comissió de valoració tindrà 
en compte diversos criteris, com ara els aspectes professionals de la disciplina, 
les contribucions de les dones al coneixement en un àmbit específic, la 
producció i ús dels resultats de la investigació, les competències i continguts en 
gènere, o les metodologies docents emprades. 
 
El nom de la nova menció és un reconeixement a la professora M. Encarna 
Sanahuja Yll (1948-2010), arqueòloga i professora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Vinculada amb el moviment feminista català des dels anys 70, 
Sanahuja va treballar per desenvolupar la història de les dones en l’arqueologia 
i va ser pionera a promoure l’interès en les disciplines històriques cap als 
problemes de les dones. 
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Altres Acords de Govern 
 
 
El Govern aprova les despeses per a la renovació del sistema d’informació 
vitivinícola 
 
El Govern ha publicat un acord pel qual s’aproven les despeses amb càrrec a 
pressupostos d’exercicis futurs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, per a la renovació del sistema d’informació vitivinícola.  
 
L’actual Registre vitivinícola de Catalunya (RVC) està implementat sobre un 
sistema informàtic obsolet tecnològicament, el qual dificulta la implementació 
del model telemàtic per tal que aquest esdevingui la forma habitual de relació 
entre el Departament i el sector vitivinícola, la intercomunicació i la  integració 
entre els sistemes d’informació d’altres organitzacions i organismes relacionats, 
així com la millora dels serveis a oferir al sector per part de l’Administració, atès 
que les millores i actualitzacions sobre el sistema actual són complicades 
d’implementar.  
 
El nou model de gestió vitivinícola permetrà: 
 

 Implementar l’administració electrònica donant compliment a la Llei 
39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 Millorar la relació amb el sector vitivinícola, atès que el nou sistema 
facilitarà l’accés a cellers, viticultors i denominacions d’origen simplificant 
la relació amb el Departament. 

 Millorar la relació entre administracions tant catalanes com estatals.  

 Augmentar la parametrització, l’escalabilitat, flexibilitat i l’autonomia del 
sistema. 

 Facilitar i agilitzar el control del potencial vitícola, permetent el control 
administratiu dels expedients de forma massiva i automatitzada. 

 Crear millores per assegurar la traçabilitat des del cep a l’ampolla. 
 
Es tracta d’un projecte a llarg termini aprovat per un import total de 2.665.000,00 
euros repartits de la manera següent: 
 

Any Import 

2020 455.000,00 € 

2021 700.000,00 € 

2022 800.000,00 € 

2023 710.000,00 € 

TOTAL 
2.665.000,00 

€ 
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El Govern destina 600.000 euros a l’organització de la 99ª Volta Ciclista 
Catalunya  
 
El Govern, a través del Consell Català de l’Esport, ha atorgat 600.00 euros a 
l’entitat privada “Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva”, per tal que 
faci front a les despeses extraordinàries d’organització de la 99a Volta Ciclista 
a Catalunya per a enguany.Es tracta d’una competició internacional emmarcada 
en el calendari oficial de competicions de la federació internacional i que el 
Consell Català de l’Esport reconeix que és d’utilitat pública i d’interès social, 
atesa la promoció i divulgació que fa de l’esport català a nivell internacional.  
 
L’entitat “Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva” té entre els seus 
objectius més destacats el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada 
de l’activitat física i esportiva adequada als programes esportius promoguts pels 
òrgans esportius competents. 
 
Autoritzada la transferència de prop de 200.000 euros a l’AGAUR per a 
beques i ajuts de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern 
 
El Govern ha autoritzat a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) a tirar endavant la convocatòria 2019 de beques i ajuts de recerca en 
l’àmbit de l’organització territorial del poder de l’Institut d’Estudis de 
l’Autogovern. La despesa ascendeix a un total de 199.754,55 euros, que es 
distribueix a càrrec dels pressupostos dels tres propers exercicis: 139.754,55 
euros en l’any 2019; 46.000 euros en l’exercici 2020, i 14.000 euros en el 
pressupost de 2021. L’acord es materialitza en base al conveni de col·laboració 
subscrit amb l’AGAUR. 
 
Modificat el Decret de concessió dels guardons al sector agrari i pesquer 
català amb l’objectiu d’enaltir aquests reconeixements 
 

El Govern ha aprovat un decret de modificació del decret existent des del 1987 
de Creació de guardons per al reconeixement d’actuacions a favor del sector 
agrari i pesquer català, amb la finalitat de valoritzar les distincions atorgades, 
que són medalles a persones físiques i plaques a entitats, que s’han distingit 
per tasques i actuacions a favor del sector pesquer català. D’acord amb els 
principis de bon govern, de simplificació administrativa, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, s’ha considerat 
necessari el canvi en la periodicitat de concessió dels esmentats guardons, que 
passen a ser bianuals, així com establir que les característiques del 
reconeixement seran regulades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP). 
 


