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El Govern concedeix la Medalla d'Or a l’Institut
d’Estudis Catalans i a l’Abadia de Poblet
•

El guardó, la màxima distinció que atorga el Govern, es lliura
en reconeixement a les extraordinàries aportacions al país
d’aquestes entitats

El Govern ha acordat avui concedir la Medalla d’Or de la Generalitat a l’Institut
d’Estudis Catalans i a l’Abadia de Poblet, com a mostra del reconeixement i
l’agraïment de les institucions catalanes per les seves extraordinàries
aportacions al país.
La Medalla d’Or de la Generalitat és la màxima distinció que atorga el Govern i
expressa el seu reconeixement envers aquelles persones o institucions que
han prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític,
social, econòmic, cultural o científic. Amb les medalles anunciades avui,
aquest reconeixement s’ha atorgat a 50 personalitats i 7 entitats des que es va
crear el 1978. L’any passat van ser premiats el poble de Mèxic i el cos de
Bombers de la Generalitat de Catalunya.
L’Institut d’Estudis Catalans: més d’un segle al servei de la cultura
catalana
El Govern vol reconèixer a l’Institut d’Estudis Catalans la seva tasca d’alta
recerca en els àmbits de la cultura catalana al llarg de més d’un segle. Així
mateix, el Govern reconeix a l’Institut d’Estudis Catalans la constància de la
voluntat d’exercir l’autoritat en relació amb el present i el futur de la llengua
catalana, així com el propòsit d’excel·lir en totes les matèries científiques i
humanístiques de què s’ocupa, a través de les seves seccions i societats
filials.
L’Institut d’Estudis Catalans va ser fundat el 18 de juny de 1907 per iniciativa
d’Enric Prat de la Riba, aleshores president de la Diputació de Barcelona. Sota
els principis de rigor científic, catalanitat i obertura a l'exterior, els seus
objectius eren l'alta recerca en els àmbits de la cultura catalana, en especial,
la metodologia històrica aplicada a les ciències humanístiques, l'estudi, la
codificació i el desenvolupament de la llengua catalana i el conreu de la
ciència en aquesta llengua.
Les vicissituds històriques del nostre país no van deixar d'afectar l'Institut, el
qual, des del 1939 fins al 1976, es veié seriosament perjudicat per la repressió
que va patir la cultura catalana. Tanmateix, gràcies a l'esperit de resistència i
de fidelitat als objectius tradicionals, així com a la tasca dels seus membres i
al suport de determinades entitats, l’Institut va sobreviure.
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Poc després d'iniciada la transició política, l'Estat espanyol reconeixia l'Institut
d'Estudis Catalans i n'aprovava els Estatuts per mitjà del Reial decret
3118/1976, del 26 de novembre, on consta que l'àmbit d'actuació de la
institució s'estén a les terres de llengua i cultura catalanes.
Al llarg de més d’un segle l’Institut d’Estudis Catalans s’ha consolidat i ha fet
créixer el seu reconeixement i prestigi. El seu paper dins de la comunitat
científica i la societat catalana en general s’ha consolidat en els darrers anys.
Avui l’IEC acull bona part de l’elit científica de l’àmbit lingüístic català, la qual
cosa li ha reportat tant el reconeixement com l’ascendent dins de la societat
catalana.
L’Institut va impulsar i emparar, des dels seus inicis, els treballs normatius i el
Diccionari General dirigits per Pompeu Fabra. El 1995 l’IEC va publicar el
Diccionari de la Llengua Catalana, amb un ressò públic extraordinari.
Tanmateix, el Diccionari representa tan sols una part de l’activitat de l’Institut
que, amb les seves seccions i societats filials, promou i desenvolupa la
recerca en els diferents àmbits de la ciència i de la tecnologia, però
principalment en la de tots els elements de la cultura catalana.
Abadia de Poblet: reconeixement a la seva trajectòria històrica i cultural
El monestir de Poblet ha assumit plenament la seva missió de transmetre el
llegat històric del qual és dipositari i de preservar-ne el patrimoni monumental,
a la vegada que ha enllaçat amb la història contemporània en acollir amb
renovat esperit de catalanitat l’arxiu del president Josep Tarradellas.
I tot això ho ha fet sense oblidar en cap moment la seva vocació fundacional
d’esdevenir una força espiritual basada en la voluntat de fer de l’Evangeli una
llei de vida i una font d’esperança que la comunitat cistercenca irradia amb la
seva proverbial senzillesa i discreció.
En l’imaginari col·lectiu de Catalunya el Monestir de Santa Maria de Poblet
està associat a un dels moments de màxima plenitud de la nostra història.
Poblet ens projecta l’ombra poderosa dels comtes-reis i de la Corona d’Aragó,
ens parla d’un passat que ens va llegar una llengua i una literatura
esplendorosa, alhora que una tradició política singular centrada en una
concepció contractual. Un passat que van commemorar molt especialment fa
dos anys amb els actes del VIII centenari del naixement del rei Jaume I.
El simbolisme històric de Poblet, amb la seva condició de panteó reial de la
Corona catalano-aragonesa, es reflecteix en l’imponent presència del seu
conjunt patrimonial declarat per la UNESCO patrimoni universal de la
humanitat.
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El Govern aprova el full de ruta per avançar cap a una
major sostenibilitat social, econòmica i ambiental
•

L’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya pren
com a horitzó l’any 2026 i dibuixa un escenari de futur on el
creixement econòmic estigui plenament integrat en l'assoliment
d'objectius socioambientals

El Govern ha aprovat avui l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de
Catalunya, el full de ruta que establirà els objectius quantificats i les línies
estratègiques prioritàries per garantir l'evolució de Catalunya cap a escenaris
de major sostenibilitat social, econòmica i ambiental. L’estratègia pren com a
horitzó l'any 2026 amb l’objectiu de donar resposta a nivell local als
compromisos adquirits des de l’àmbit internacional.
Gràcies a un intens procés de treball, reflexió i participació, es van identificar
un conjunt de reptes prioritaris dels quals finalment han emergit els set eixos
estratègics fonamentals que articulen l’esquelet de l’Estratègia, desenvolupats
en 15 línies estratègiques que alhora es concreten en 101 objectius
estratègics. Els eixos es basen en la consolidació d’un model territorial que
reforci els nodes urbans minimitzant el consum de sòl; la reorientació del
model de consum energètic prioritzant la baixa intensitat energètica, l’estalvi i
la reducció de les emissions de carboni; l’increment de la quota modal de
transport sostenible; la internalització de les externalitats socioambientals en
els balanços dels sectors d’activitat econòmica; la facilitació de canvis
culturals per transformar els actuals patrons de consum; l’increment de la
integració i la cohesió social, i l’aprofundiment en la comunicació i participació
de tots els agents socials, econòmics i la ciutadania en general en la presa de
decisions i la gestió.
La quantificació dels objectius estratègics fa que el full de ruta esdevingui
veritablement innovador i ambiciós, adquirint la seva potencialitat integradora.
Aquest és un dels punts forts del treball, ja que garanteix que l’Estratègia sigui
un instrument eficaç de prospectiva i alerta de gran interès per a la presa de
decisions a curt i mitjà termini, per tal de mantenir, aprofundir o reorientar -si
cal- polítiques, estratègies i instruments.
El desenvolupament d’aquesta estratègia dóna compliment al Pla de Govern
(2007-2010), que té entre els seu objectius estratègics impulsar el canvi cap a
un desenvolupament sostenible i especifica la necessitat d’establir i
desenvolupar una estratègia catalana de sostenibilitat. Així mateix, amb
l’aprovació de l’Estratègia també es dóna resposta a la mesura 76 de l’Acord
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana 2008-2011.
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Un full de ruta fruit de la participació
Per a l’elaboració de la proposta d’Estratègia per al desenvolupament
sostenible de Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb la
col·laboració del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació,
va endegar el mes de maig de 2009 un procés participatiu, tenint en compte
els diferents sectors d’activitat, i amb la voluntat d’arribar a tot el territori
català. Des de llavors, s’han utilitzat diverses vies de participació, tant
presencials com virtuals, amb espais de debat territorials amb diferents
sectors socioeconòmics en diversos municipis catalans, i amb sessions de
debat dirigides a col·lectius específics com el tercer sector social, el jovent o el
món de l’educació, a més de treballs determinats amb periodistes
especialitzats.
A través d’aquestes vies de participació, s’han recollit les propostes d’entitats,
administracions, empreses, món acadèmic i ciutadania en general, les quals
han estat valorades i considerades en la redacció final de la proposta
d’estratègia.
A les sessions de debat sectorial, celebrades entre els mesos de maig i
setembre de 2009, es van recollir 407 propostes dels agents socials
participants, amb 244 assistents, representants de 109 entitats. Pel que fa a
les sessions de debat amb diferents col·lectius específics, hi van participar 155
persones de 72 entitats que van fer 385 propostes. Finalment, la participació
virtual, via pàgina web de l’Estratègia, el fòrum de debat virtual i el Facebook
de l’Estratègia, ha estat de 666 participants, amb 29 propostes. En total, 821
propostes per a l’elaboració del document.
Aquest procés ha estat clau per aglutinar un ampli ventall de percepcions i
propostes, garantint que el model de la Catalunya sostenible que emergeix de
l’Estratègia sigui compartida amb els qui han volgut fer-ne aportacions.
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El Govern aprova l’estratègia d’impuls del vehicle
elèctric a Catalunya
•

El document preveu que el 2015 hi hagi 76.000 vehicles elèctrics i
91.200 punts de càrrega

•

L’estratègia inclou 26 mesures per convertir el vehicle elèctric en
una oportunitat industrial, ambiental, d’eficiència energètica i de
mobilitat

•

La implantació del vehicle elèctric mobilitzarà inversions per valor
de 252,5 milions en els propers dos anys

El Govern ha aprovat l’estratègia d’Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya
(IVECAT), que té per objectiu avançar en tots els camps necessaris per
afavorir la integració dels vehicles de motorització elèctrica en el període
2010-2015. L’estratègia pretén harmonitzar l’evolució cap a l’electrificació
prevista per al sector de l’automoció, de manera que la demanda d’aquests
vehicles vagi acompanyada tant de la normativa i de les infraestructures
necessàries, com d’una política industrial i d’R+D que n’aprofiti el potencial
econòmic.
L’IVECAT preveu que l’any 2015 hi hagi a Catalunya 76.000 vehicles elèctrics
i un total de 91.200 punts de recàrrega instal·lats, dels quals 83.600 seran
privats i 7.600 d’accés públic (6.080 en aparcaments públics i 1.520 en la via
pública).
L’estratègia vol afavorir la creació d’una demanda d’aquest tipus de vehicles i
de garantir la infraestructura de suport que requereix. També pretén
aconseguir que la indústria de l’automoció catalana es posicioni en aquest nou
segment, és a dir, que es consolidi una base productiva sòlida i competitiva a
partir de les companyies automobilístiques i auxiliars ja existents i que
sorgeixin nous negocis en sectors emergents, com per exemple els
relacionats amb la recàrrega elèctrica o l’eficiència energètica. Per
aconseguir-ho, l’estratègia incorpora 26 mesures agrupades en quatre grans
eixos: infraestructura de recàrrega i xarxes elèctriques; indústria, R+D i
formació; mobilitat sostenible; i promoció de la demanda.
Aquestes mesures compten amb uns indicadors que permetran que un grup
interdepartamental, coordinat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), en faci
un seguiment continuat i vetlli pel compliment dels objectius. Algunes de les
mesures recollides en el document són, entre altres, el suport a clústers
industrials relacionats amb l’eficiència energètica, la indústria de l’automoció i
auxiliar del vehicle elèctric; el reforçament de la cadena de valor amb
instruments per al desenvolupament de noves empreses i serveis; el
desenvolupament de projectes pilot i plans de mobilitat urbana per promoure
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l’ús dels vehicles elèctrics; l’impuls dels canvis normatius per facilitar la
implantació del vehicle elèctric; incentius en la mobilitat pels usuaris dels
vehicles elèctrics -peatges tous, ús dels carrils carril bus i per a vehicles d’alta
ocupació BUS-VAO, etc.-; ajuts per la instal·lació de punts de recàrrega; la
promoció de nova formació vinculada al vehicle elèctric o l’impuls de la
compra pública d’aquest tipus de vehicles a la Generalitat de Catalunya.
L’estratègia detecta en la implantació del vehicle elèctric diverses externalitats
positives, que van des d’una oportunitat industrial fins a una reducció de les
emissions de CO2, passant per un avanç cap a una mobilitat més sostenible i
també per una millora en l’eficiència i en la diversificació energètica.
L’execució de l’IVECAT contribuirà al compliment de diversos objectius
inclosos en els plans de diferents departaments de la Generalitat de
Catalunya, com ara el Pla de l’energia 2006-2015, el Pla per a la millora de la
Qualitat de l’Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona, les directrius
Nacionals de Mobilitat, el Pla de política industrial 2010-2020 o el Pla de
mitigació del canvi climàtic
L’estratègia comptarà, en el període 2010-2012, amb una inversió pública a
compte del pressupost de la Generalitat de Catalunya de 207,5 milions
d’euros, i preveu generar inversions associades (administracions públiques,
empreses i particulars) per valor de 252,5 milions d’euros. També es calcula
que la implantació del vehicle elèctric suposarà un estalvi energètic de 234,6
milions d’euros i un estalvi en importació de combustibles fòssils per valor de
62,4 milions fins el 2015, a més d’una suma d’externalitats potencials que es
poden desprendre de la inversió pública i l’activitat empresarial, com ara la
creació d’ocupació o l’efecte tracció de l’activitat econòmica.
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El Govern aprova el Projecte de llei de Jocs i Apostes
de Catalunya, que regula per primer cop el joc on line
•

La llei vol protegir les persones que tinguin reduïdes les seves
capacitats intel·lectuals, les que pateixen alguna patologia
derivada del joc i les persones menors d’edat

•

Regularà per primera vegada la publicitat del joc i donarà una
major seguretat jurídica, ja que recollirà tota la normativa dispersa
en un únic text

•

El text crea la Comissió del Joc de Catalunya com a òrgan
consultiu, d’estudi, assessorament i coordinació de les activitats
relacionades amb els jocs i apostes

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de Jocs i Apostes, que té com a
objectius principals eliminar el buit legal existent sobre l’organització,
comercialització i explotació de jocs i apostes per mitjans informàtics,
telemàtics i de comunicació a distància (joc on line), a més de l’actualització
de la normativa vigent en matèria de jocs i apostes. Així, el Projecte de llei
regula les diferents formes de participació en activitats de jocs i apostes, ja
siguin les de participació presencial en establiments oberts al públic, com
també d’altres formes de participació que les noves tecnologies han fet
possible.
L’aprovació del text es fa en virtut de la competència atorgada per l’Estatut
d‘Autonomia de Catalunya, que disposa que correspon a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria de jocs, apostes i casinos, si l’activitat
s’acompleix exclusivament a Catalunya.
El text s’inspira en sis principis bàsics:
-

La protecció de les persones menors d’edat i d’aquelles que tinguin
reduïdes les seves capacitats intel·lectuals i les relatives a la voluntat.

-

El foment de les polítiques de joc responsable en el sector del joc.

-

Eliminar el buit legal que actualment hi ha en els jocs i apostes per
mitjans informàtics i telemàtics.

-

La regulació per primera vegada de la publicitat en matèria de joc.

-

Donar major seguretat jurídica tant a operadors de joc com a persones
jugadores, sobretot respecte l’organització, comercialització i explotació
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d’apostes per mitjans informàtics, telemàtics i de comunicació a
distància.
-

Ponderar les repercussions socials, econòmiques i tributàries derivades
de les activitats de joc i apostes.

-

Prevenir i eradicar les activitats fraudulentes i el blanqueig de capitals.

La nova llei també pretén recollir en un sol text la regulació dels diferents
aspectes que incideixen directament en els jocs i apostes sobre els que té
competències la Generalitat, en substitució de la normativa existent (fins ara
dispersa en disposicions i decrets). Els seus objectius són:
-

Donar una major seguretat jurídica al recollir tota la normativa dispersa
en un únic text i regular aspectes nous com la publicitat dels jocs i
apostes, la responsabilitat social corporativa i el joc responsable i el joc
on-line

-

Regular de manera integrada els principis bàsics dels jocs i apostes i
deixar per a un posterior desenvolupament reglamentari aspectes més
específics per tal que aquesta regulació tingui major flexibilitat a l’hora
d’atendre demandes dels diferents agents del sector.

Regulació del joc on line
En el text normatiu s’especifiquen els criteris mínims que hauran de complir
els operadors de joc que organitzin, explotin i comercialitzin jocs i apostes on
line. Alguns d’aquests aspectes són l’exigència d’un sistema d’identificació del
jugador en el web mitjançant la signatura electrònica reconeguda per
assegurar, com a mínim, la identitat de la persona jugadora i la seva edat.
També s’exigeix la creació d’un compte de joc que reculli la traçabilitat de
cada persona jugadora al web (quants cops ha jugat...), l’informi del saldo del
seu compte i possibiliti l’establiment de límits. Els operadors també estan
obligats a informar que la pràctica abusiva de jocs i apostes pot provocar
addició. El text també recull l’obligació de mostrar l’autorització i les normes de
funcionament; informar de la prohibició per a menors; abonar els tributs
corresponents en matèria de jocs i apostes, etc.
Els requisits tècnics que hauran de complir els establiments de joc telemàtic,
els tipus de jocs i apostes que es podran explotar per mitjans informàtics,
telemàtics i de comunicació a distància, o la periodicitat de les auditories
externes, es regularan posteriorment per via reglamentària.
Respecte al joc telemàtic operat en un àmbit supracomunitari, és l’Estat el
competent per a regular-lo, en aplicació de la competència atribuïda per
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
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Exigència d’autoritzacions
L’explotació de jocs o apostes a Catalunya requereix l’obtenció prèvia del
corresponent títol habilitant o, si escau, la comunicació prèvia. S’entén que un
joc o aposta s’explota a Catalunya quan la persona operadora dirigeix
l’activitat en el territori de Catalunya, tenint la seva residència, una delegació o
la unitat central de gestió de jocs i apostes en el territori de Catalunya.
En el cas de l’explotació de jocs o apostes per via telemàtica, es considera
que es dirigeixen en el territori de Catalunya quan, a més del que estableix
l’apartat anterior, estan destinats a les persones de Catalunya . Aquest és el
cas quan els jocs o apostes, s’ofereixin mitjançant enllaços o distintius en les
pàgines web d’empreses o institucions presents o actives a Catalunya o
mitjançant missatges de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de
comunicació electrònica equivalent enviats als i les potencials clientes situats
a Catalunya, (sense perjudici del que disposa la Llei de serveis de la societat
de la informació i de comerç electrònic, així com dels preceptes d’aquesta Llei
en matèria de publicitat).
Requisits en la publicitat
El text exigeix la corresponent comunicació prèvia a l’òrgan directiu competent
per a la difusió de publicitat de jocs i apostes i un seguit de condicions
mínimes: no es pot incitar a jugar o apostar de forma compulsiva; ha de tenir
un contingut veraç; no pot dirigir-se a públic menor d’edat; no es pot exhibir
publicitat del joc en horaris de protecció de menors; no es permeten imatges o
al·lusions al consum de begudes alcohòliques, tabac, drogues, etc. També
queda prohibit promoure qualsevol joc o aposta amb obsequis, regals,
consumicions..etc.
Creació de la Comissió del Joc de Catalunya
El Projecte de llei preveu la creació de la Comissió del Joc de Catalunya,
adscrita al departament competent en la matèria, com a òrgan consultiu,
d’estudi, assessorament i coordinació de les activitats relacionades amb els
jocs i apostes en l’àmbit territorial de Catalunya.
La Comissió serà presidida per la persona titular del departament competent, i
hi estaran representats els departaments del Govern amb competències
relacionades amb els jocs i apostes, així com les organitzacions sindicals i
empresarials més representatives i les associacions, tant de defensa de les
persones consumidores i usuàries com de les persones afectades per
ludopatia. Així mateix s’han de fixar reglamentàriament els criteris de
participació en la Comissió i el nomenament dels seus membres.
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Correspon a la Comissió del Joc de Catalunya, amb independència de les
que, en el seu cas, reglamentàriament es determinin, les facultats i funcions
següents:
a) Assessorar i ser informada sobre les polítiques que es duguin a
terme en matèria de joc responsable, entre altres.
b) Emetre qualsevol altre informe en matèria de joc i apostes que li sigui
requerit en l'àmbit de la seva activitat.
Joc Responsable
El Títol V “Foment d’una política responsable del joc” constitueix una altra de
les novetats importants d’aquesta Llei. En aquest Títol s’estableix l’obligació
de la Generalitat de fomentar una política integral del joc responsable, en la
que es realitzin un conjunt d’actuacions dirigides a disminuir els possibles
efectes negatius del joc en la població catalana. Aquestes d’actuacions
abasten els àmbits relatius a la prevenció, intervenció i informació a les
persones jugadores, fomentant actuacions dirigides principalment a la
protecció de la salut, l’educació i l’impuls de polítiques sobre el joc
responsable en el sector de la indústria del joc present a Catalunya. Els
operadors de joc han d’elaborar el seu pla de mesures per a la mitigació dels
possibles efectes perjudicials del joc.
60 empreses del joc privat adherides al Codi de bones pràctiques
Un total de 60 empreses del sector privat del joc que operen a Catalunya
s’han adherit al Codi de bones pràctiques per al foment del joc responsable
impulsat pel Departament d’Interior i la indústria del joc entre els anys 2007 i
2010.
En concret, s'hi han adherit: els casinos en funcionament a Catalunya, 32
bingos (el 64% dels que hi ha en funcionament), 17 empreses operadores de
màquines recreatives amb premi (que gestionen el 40% del total de màquines
existents), 8 empreses fabricants de màquines recreatives amb premi i d’atzar,
(que disposen de més de la meitat dels models homologats), i 4 empreses de
salons de joc, les quals gestionen 11 salons.
El codi recull el compromís de la indústria del joc que opera a Catalunya per
assumir, de forma voluntària, un seguit de bones pràctiques en la seva
activitat de negoci que afavoreixin la pràctica dels jocs d’atzar de forma
responsable.
Aquestes bones pràctiques s’agrupen en les categories següents: informació a
les persones jugadores, prohibició d’accés a establiments de joc, atenció a les
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persones jugadores, formació del personal sobre joc responsable,
establiments de joc i elements físics dels jocs d’atzar, transaccions
econòmiques, i responsabilitat social corporativa.
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El Govern aprova el reglament de la Llei d’espectacles
•

La normativa simplifica els tràmits per a obtenir llicències i
organitzar activitats musicals en directe

•

Els ajuntaments podran assumir les competències plenes en
matèria d’espectacles

•

Els locals d’activitats recreatives i oci hauran de disposar de
sistemes de control d’aforament com a mesura de seguretat

•

El reglament regula per primer cop els “afters” i incorpora les
discoteques i sales de festes de joventut destinades a menors

El Govern ha aprovat el reglament de la Llei dels espectacles públics i les
activitats recreatives, que reforça la seguretat dels locals, simplifica els tràmits
dels empresaris, facilita les actuacions en directe, regula els “afters” i
desenvolupa la descentralització vers els ajuntaments. El reglament també
reconeix el dret de les persones interessades a ser escoltades en la tramitació
de les llicències i preveu serveis de mediació i resolució de conflictes entre la
ciutadania i els titulars d’establiments.
El reglament recull en un únic text tots els decrets vigents actualment sobre
aquest àmbit: serveis de vigilància; locals de pública concurrència on
s’exerceix la prostitució; habilitació i funcions del personal control d’accés;
assegurances de responsabilitat civil; dret d’admissió; Consell Assessor
d’espectacles públics i activitats recreatives; etc.
El reglament de la Llei d’Espectacles, aprovada el juliol de 2009, s’ha elaborat
a partir d’un procés participatiu on han participat empresaris, entitats veïnals i
administracions, amb la intenció d’integrar les idees i reflexions de tots els
actors del sector.
Simplificació de tràmits
El reglament simplifica tràmits i procediments administratius en aplicació de
les directives europees. En general, substitueix els procediments d’autorització
o llicència pel procediment de la comunicació prèvia, llevat els locals de gran
aforament que, per raons d’ordre públic, salut pública, protecció als
consumidors o a l’entorn urbà, entre d’altres, es mantenen.
Un dels objectius del reglament ha estat integrar en una única llicència les
activitats i el procediment ambiental de la Llei 20/2009 de prevenció i controls
ambientals. També s’han reduït les càrregues administratives substituint per
una declaració responsable alguns tràmits com la presentació del títol de
propietat de l’establiment o el contracte d’assegurança, entre altres.
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S’incorpora també al règim de la comunicació prèvia, els establiments
destinats a activitats musicals i de restauració de menys de 150 persones
d’aforament, els espectacles cinematogràfics, i les actuacions en directe que
es portin a terme en els establiments recollits en el catàleg, sempre que no
suposin una modificació de les condicions autoritzades per l’establiment.
Descentralització de competències vers el món local
El reglament preveu que els ajuntaments, per mitjà d’un acord de ple, podran
acordar l’assumpció de les competències d’inspecció i sanció i comunicar-ho
al Govern. En aquest sentit, ja són 39 els ajuntaments que han assumit les
competències des de l’aprovació de la Llei.
Els ajuntaments amb més de 50.000 habitants també podran autoritzar els
establiments oberts al públic de règim especial (“after-hours”) i els espectacles
i activitats de caràcter extraordinari. En la resta de municipis aquestes
autoritzacions dependran de la Generalitat que podrà delegar-les als
ajuntaments.
El reglament facilita les actuacions en directe
La llei i el reglament de desenvolupament també permeten, per tal de facilitar
les actuacions en directe, que aquells establiments que ja disposen de
llicència d’activitat musical, prèvia comunicació a l’ajuntament (sense
necessitat de tramitar una nova llicència) puguin realitzar actuacions en
directe (musicals, teatrals o d’audició, entre d’altres). A més, un mateix
establiment obert al públic es pot dedicar a diversos espectacles públics i
activitats recreatives de les definides per separat en el Catàleg, sempre que
compleixin tots els requisits exigits per a cadascun d’ells.
A banda, els establiments oberts al públic destinats a espectacles o a
activitats musicals han de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador,
per tal d’assegurar que no es sobrepassen els valors límits establerts.
Més seguretat
Una de les principals novetats en matèria d’espectacles i activitats recreatives
és la millora de les mesures de seguretat. Així, el reglament estableix
mecanismes de control de l’aforament dels establiments. Es preveuen
sistemes diferents en funció de l’aforament màxim autoritzat en el local:
a) menys de 150, visualment
b) de 151 a 500 , amb càmeres (els establiments hauran d'instal·lar un
sistema per enregistrat de forma continuada cadascuna de les entrades
i sortides del mateix)
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c) a partir de 501, amb sensors
El text també determina que tenen l’obligació de disposar d’un sistema
automàtic de control d’aforament els establiments d’espectacles musicals o
d’activitats recreatives musicals a partir de 151 persones d’aforament
autoritzat; els espectacles musicals i les activitats recreatives musicals de
caràcter extraordinari que se celebren en un establiment tancat i cobert, (a
partir de 151 persones d’aforament autoritzat); els espectacles musicals i les
activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari a l’aire lliure (a partir
de 1000 persones d’aforament autoritzat); i els establiments de règim especial.
El reglament estableix un període de tres anys, des de l'aprovació del
reglament, perquè els locals puguin incorporar aquests nous sistemes de
control.
Regulació dels “afters”
Els establiments oberts al públic de règim especial (“after-hours”) s’incorporen
al reglament, per primera vegada, i se’n defineixen els requisits i les
condicions. Així, s’exigeixen vigilants de seguretat i personal de control
d’accés depenent de l’aforament; disposar de serveis d’assistència sanitària;
no admetre l’entrada a menors; disposar d’aparcament dimensionat al seu
aforament; que no hi hagi persones residents, centres educatius, biblioteques,
centres de culte, etc. en un radi de 500 metres, etc.
Els ajuntaments amb més de 50.000 habitants podran autoritzar aquest tipus
d’establiments. En la resta de municipis, ho podrà fer la Generalitat, sempre
que no delegui aquesta competència en un ajuntament.
A banda, cal recordar que la Llei d’Espectacles també facilita l’actuació dels
agents de la policia de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, davant activitats
il·legals, com ara les festes “raves”, ja que podran adoptar mesures
provisionals immediates en aquells casos de greu perill per les persones i
aplicar la intervenció o comís del material utilitzat.
Més participació ciutadana i mediació
La Llei i el reglament estableixen el dret de les persones interessades a ser
escoltades en la tramitació de les llicències i a què se les informi durant el
procés de tramitació. Tenen la condició d’interessades, amb relació als
procediments administratius regulats per aquesta llei (llevat dels procediments
sancionadors) totes les persones, i també les associacions i les organitzacions
representatives d’interessos veïnals, econòmics i socials, amb algun dret o
interès legítim que pugui resultar afectat per la realització d’espectacles
públics i d’activitats recreatives o pel funcionament d’establiments oberts al
públic.
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Així mateix, també es preveu l’establiment de serveis de mediació i resolució
de conflictes entre la ciutadania i els titulars d’establiments o activitats.
Regulació de les discoteques per a menors
Com a novetat, la normativa regula les discoteques de joventut i les sales de
festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, destinades al públic
menor d’edat. Aquestes activitats estan condicionades a la prohibició expressa
de venda, consum i exposició de begudes alcohòliques i tabac als menors.
Les persones menors de 16 anys podran entrar a les discoteques, sales de
festa, sales de ball, bars musicals, sales de concert, quan es realitzin
actuacions en directe i vagin acompanyats de progenitors o tutors.
Establiments en els que s’exerceixen activitats de naturalesa sexual
Pel que fa als establiments oberts al públic en els que es desenvolupen
activitats de naturalesa sexual, es mantenen les previsions vigents fins avui
pel que fa als requeriments per obtenir llicència municipal, les limitacions o
condicions d’emplaçament i els altres requisits establerts en les ordenances
municipals..etc
A més de complir amb les condicions d’higiene i salubritat establertes en la
normativa vigent, en aquests locals s'ha de garantir a totes les persones
usuàries l'obtenció de preservatius i han d’informar que aquest és el millor
mètode per prevenir malalties de transmissió sexual. El reglament no inclou un
punt sobre l’existència d’un control sanitari preventiu de les treballadores, ja
que, a la pràctica, s’utilitzava com a reclam i argument per evitar l’ús de
mesures de protecció, i atès que les garanties sanitàries es basen en l’accés
lliure als serveis sanitaris i en les actuacions comunitàries d’informació i
prevenció, adreçades tant a les persones que exerceixen la prostitució com
als seus clients i els seus contactes.

Òrgans de coordinació, col·laboració i participació
El Reglament preveu els òrgans següents:
-

Comissió Interdepartamental d‘Espectacles Públics i Activitats
Recreatives: òrgan de coordinació entre els diversos departaments i
organismes de la Generalitat que exerceixen funcions relacionades
amb els espectacles públics i les activitats recreatives.

-

Comissió d’Espectacles Públics i d’Activitats Recreatives: òrgan
de coordinació i col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els
ajuntaments en l’exercici de les competències respectives atribuïdes
per la Llei.
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-

Consell Assessor d’Espectacles Públics i d’Activitats Recreatives:
òrgan col·legiat i de participació, amb funcions de deliberació, consulta i
assessorament.

Distintiu de qualitat Q10
El reglament preveu la creació del distintiu de qualitat Q10 per promoure la
qualitat dels establiments, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives mitjançant l’acreditació d’uns especials requisits de seguretat,
valors de convivència, qualitat de les instal·lacions, valor artístic o cultural.
Catàleg d’espectacles i activitats recreatives actualitzat
Al reglament s’han inclòs definicions complementàries de conceptes per
facilitar l’aplicació del Reglament: música de fons ambiental; ambientació
musical; actuacions en directe; pla d’autoprotecció, etc. També s’ha actualitzat
la classificació d’establiments i se n’ha incorporat de nous: salons de
banquets; discoteques de joventut; restaurants musicals; sales de festes amb
espectacle; establiments de règim especial (“after hours”), etc.
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El Govern aprova el Reglament de la Llei de Fosses,
que estableix el procediment per sol·licitar actuacions
en fosses de la Guerra Civil
•

El Govern impulsarà un protocol d’actuació per dignificar les
fosses comunes de la guerra dins de cementiris i la propera tardor
dignificarà la del cementiri de Lleida

•

El text, pioner
responsable de
desaparegudes
localització de
identificació

a l’Estat, estableix que la Generalitat és la
la recerca documental i registral de persones
durant la Guerra Civil i la dictadura, de la
restes i, si s’escau, de la seva recuperació i

El Govern ha aprovat avui el reglament de la Llei sobre la localització i la
identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la
dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes. El text regula les
condicions i procediments per localitzar i recuperar restes de persones
desaparegudes. També regula les eines per a fer-ho possible: el cens de
desapareguts i els mapes de localització de fosses.
També preveu que el Govern, d’acord amb les entitats municipalistes, impulsi
un protocol d’actuació per a dignificar les fosses comunes als cementiris
municipals. Entre les pròximes actuacions es preveu la dignificació a la tardor
de la fossa del cementiri de Lleida.
La Llei de fosses, pionera a tot l’Estat, té per objectiu satisfer el dret de la
societat de conèixer els fets esdevinguts durant la Guerra Civil i la dictadura
franquista, les circumstàncies en què van desaparèixer persones i es van
cometre vulneracions dels drets humans. Alhora, reconeix el dret dels familiars
de persones desaparegudes a obtenir informació sobre el seu destí i, si escau,
a recuperar-ne i a identificar-ne les restes. També preveu la senyalització i
dignificació dels llocs dels enterraments i la seva recuperació com a espais de
memòria.
També regula les eines per localitzar i recuperar restes de persones
desaparegudes. D’una banda, el cens de desapareguts, que inclou dades de
3.658 persones desaparegudes a petició d’un familiar i serà consultable via
telemàtica. D’altra banda, els mapes de localització de fosses, per a
l’elaboració dels quals es podran establir acords de col·laboració amb governs
de l’Estat, comunitats i entitats locals. El mapa actual registra 179 fosses a
Catalunya però es treballa per comprovar l’existència d’una seixantena més.
El reglament estableix les competències que corresponen a la Generalitat de
Catalunya:
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-

-

-

La recerca documental i registral de les persones desaparegudes en
campanya, en captivitat o de manera forçada, durant la Guerra Civil i la
dictadura franquista, el parador de les quals s'ignori.
La localització de les restes de les persones desaparegudes mitjançant
la realització de les prospeccions que sigui pertinents.
La recuperació, si s’escau, de les restes de les persones
desaparegudes mitjançant les excavacions necessàries.
La identificació, si s’escau, de les restes mitjançant anàlisis
antropològiques, històriques i biològiques que es determinin en cada
cas.
La restitució de les restes de les persones desaparegudes als familiars
que ho sol·licitin així com la inhumació de les restes que no siguin
reclamades ni identificades.
La senyalització, la dignificació i, si s’escau, la recuperació com a
espais de memòria dels indrets on es puguin localitzar restes de
persones desaparegudes.

Segons el reglament, correspon a l’Administració Local:
-

-

Vetllar per tal que les inhumacions de les restes de les persones
desaparegudes es practiquin de manera honorable, d’acord amb les
seves conviccions religioses, filosòfiques o culturals, o les que
determinin els seus familiars.
Garantir que les tombes o els indrets on es puguin localitzar restes de
persones desaparegudes siguin respectats, conservats i senyalitzats.

El reglament reconeix el dret dels familiars (cònjuges o persones vinculades
per una relació de convivència anàloga, descendents directes i parents per
consanguinitat o per adopció de les persones desaparegudes) a accedir a les
dades que constin en la documentació conservada sobre la data i el lloc de la
captura o de la mort, si s’escau, la causa de la mort i a conèixer exactament el
lloc de l’enterrament. També reconeix que els familiars fins al tercer grau de
parentiu tenen dret, si s’escau, a la restitució de les restes dels seus parents i
a la restitució dels documents, diners i objectes de valor intrínsec o afectiu que
s’hagin trobat i recuperat associats a les restes.
Les entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la recuperació de la
memòria democràtica i la recerca històrica a Catalunya poden instar les
actuacions de recerca i localització de persones desaparegudes, i recuperació
i identificació de les restes quan actuïn en nom dels familiars.
Sol·licitud d’actuacions
desaparegudes

de

recerca

i

localització

de

persones

Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció General de Memòria Democràtica
o a l’adreça fossescomunes@gencat.cat. La Generalitat pot demanar a la
persona sol·licitant la documentació escrita, fotogràfica o testimonial que
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consideri imprescindible per a procedir a la recerca i localització de la persona
desapareguda. També pot sol·licitar la col·laboració de les administracions
públiques que consideri. Després, haurà de comunicar a la persona o entitat
sol·licitant el resultat de la recerca i localització i de les gestions efectuades.
També es facilitarà còpia de la documentació obtinguda arran de les
investigacions efectuades.
Finalment, les actuacions per a recuperar i identificar les persones
desaparegudes s’hauran d’emprendre per iniciativa del Departament
competent, tenint en compte el resultat de les actuacions de localització dutes
a terme i la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions. A banda de
familiars i entitats, poden instar aquestes actuacions l’Administració de la
Generalitat i les Administracions locals. La Generalitat ha de comunicar als
sol·licitants si s’inicien les actuacions de recuperació i identificació; indicar-ne
els motius i informar del règim de recursos que s’hi poden interposar.
Les actuacions hauran de comptar amb estudis històrics preliminars i preveure
l’aplicació de metodologia arqueològica i antropològica. Les restes de les
persones identificades es posaran a disposició dels familiars que els reclamin.
Si no han estat reclamades, hauran de ser inhumades en el cementiri del
terme municipal en què es van trobar o bé a l’espai memorial que s’hagi
habilitat a tal efecte. S’haurà de restituir als familiars que ho sol·licitin els
documents, els diners i els objectes de valor intrínsec o afectiu que s’hagin
trobat i recuperat associats a les restes.
Dignificació de les fosses comunes
La Generalitat, d'acord amb les entitats municipalistes i previ informe del
Comitè Tècnic de Fosses, ha d'elaborar i aprovar un protocol d'actuació per a
dignificar les fosses comunes als cementiris municipals i destinar-hi els
recursos necessaris amb la col·laboració dels ajuntaments respectius, si
escau. Des de l’aprovació de la llei, la Generalitat ha impulsat la dignificació
d’una dotzena de fosses. La propera actuació prevista és la dignificació de la
fossa del cementiri de Lleida, que es farà a la tardor.
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El Govern destina 51 milions a la millora dels resultats
en centres educatius i a la creació de places de llars
d’infants
•

Aprova la renovació dels convenis amb el Ministeri d’Educació per
als programes Proa i Educa3

•

El programa Proa permet desenvolupar projectes de suport i
acompanyament escolar als centres educatius

•

Educa3, en vigència des de 2008, subvenciona la creació de places
de llars d’infants des de 0 a 3 anys

El Govern ha aprovat avui subscriure un any més els convenis de
col·laboració entre el Departament d’Educació i el Ministeri d’Educació per als
programes Proa i Educa3. La renovació dels conveni per a tots dos projectes
comporta una inversió de 51,4 milions d’euros.
El programa Proa, subscrit entre totes dues administracions l’any 2005,
permet crear projectes de suport i reforç a centres d’educació primària i
secundària i té un pressupost global de 16,6 milions d’euros, a parts igual
entre el Govern i l’Estat. El conveni per a Proa permetrà destinar ajuts per
acompanyament escolar a 240 escoles i 92 instituts, alhora que possibilitarà
programes de reforç i suport a 154 instituts.
El Pla Educa3 permet la creació de places de llars d’infants entre 0 i 3 anys i
comporta una dotació econòmica de 34,8 milions d‘euros, la meitat dels quals
a càrrec del Ministeri d’Educació i l’altra meitat a càrrec de la titularitat de les
llars d’infants -o bé el Departament d’Educació, o bé els Ajuntaments. La
subscripció del conveni entre Govern i l’Estat permetrà finançar 3.683 places
de llars d’infants a 49 municipis catalans. La relació de places i municipis és la
següent:

Municipi

Places llar d’infants

Albatàrrec
Alpicat
Badalona
Bescanó
Bigues i Riells
Calella
Canovelles
Castellar del Vallès
Castelldefels

44
82
107
44
106
54
94
94
74
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Cerdanyola
Cornellà de Llobregat
Creixell
El Masnou
El Perelló
El Prat de Llobregat
Fontcoberta
Gelida
Girona
Igualada
La Pobla de Claramunt
La Pobla de Segur
La Sènia
L’Arboç
Les Franqueses del Vallès
L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat
Linyola
Lleida
Manresa
Mataró
Montcada i Reixac
Òdena
Palafrugell
Parets del Vallès
Ponts
Puig-Reig
Rubí
Sant Andreu de la Barca
Sant Feliu de Guíxols
Sant Hilari de Sacalm
Sant Jaume d’Enveja
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Vilamajor
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria de Corcó
Sentmenat
Sils
Vidreres
Vilanova del Vallès
Vila-Seca
TOTAL

102
74
78
61
74
127
41
20
74
74
28
115
70
61
115
122
74
41
66
87
107
74
74
14
50
52
99
141
74
94
74
41
82
41
94
54
102
33
74
94
82
3.684
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El Govern destina prop de 21 milions d’euros a noves
construccions i ampliacions escolars
•

L’acord permetrà construir una escola, dos instituts-escola i
ampliar dues escoles a Reus, Granollers, Castellbisbal i Sant
Gregori

•

Amb les obres de noves
s’escolaritzaran 2.055 alumnes

•

El Govern també a aprovat una subvenció a l’Institut del Teatre de
la Diputació de Barcelona per un import d’un milió d’euros

construccions

i

ampliacions

El Govern ha aprovat avui destinar 20.924.965 per a l’ampliació i nova
construcció de cinc centres escolars. L’acord de govern permetrà construir
una escola a Reus, dos instituts-escola a Reus i Castellbisbal i ampliar una
escola a Sant Gregori i una altra a Granollers. L’acord suposa la signatura de
convenis entre el Departament d'Educació i els Ajuntaments dels municipis
corresponents.
Tots els centres construïts i ampliats són de dues línies d’educació infantil i
primària, i dues de secundària en el cas dels instituts-escola, que permetran
l’escolarització de 2.055 alumnes.
La relació de centres i inversió econòmica és la següent:
Municipi

Actuació

Import

Reus

Nova construcció escola de 2 línies
d’infantil i primària

5.437.713,25 euros

Reus

Nova construcció institut-escola de 2
línies

7.032.320,30 euros

Granollers

Ampliació Escola Ponent

1.629.508,73 euros

Castellbisbal

Nova construcció institut-escola de 2
línies

6.475.424,22 euros

Sant Gregori

Ampliació a 2 línies Escola Agustí Gifre

350.000 euros

D’altra banda, el Govern també ha aprovat una subvenció a l’Institut del Teatre
de la Diputació de Barcelona per finançar el sosteniment de l’Institut
d’Educació Secundària i Artística de l’Institut del Teatre per al proper curs
escolar. Aquesta subvenció té un import d’un milió d’euros.
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El Govern aprova la concessió de les distincions
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària
•

Els vuit guardons, dotats amb 20.000 euros cadascun, distingeixen
dos professors i sis grups de treball d’universitats catalanes

•

Enguany coincideixen amb el centenari del naixement de
l’historiador

El Govern ha aprovat avui la concessió de les distincions Jaume Vicens Vives,
guardons, que premien l’excel·lència en la docència universitària. Enguany
coincideixen amb el centenari del naixement de l’historiador que dóna nom a
aquests premis. Les distincions, cadascuna de les quals està dotada amb
20.000 euros, s’atorguen tant a professors universitaris com a grups de treball.
L’import dels premis, que es van establir el 1996, s’ha de destinar a projectes
d’innovació o de millora docent. Aquest any es concedeixen dos premis
individuals i sis de col·lectius.
A títol individual han estat premiats:
• Teresa San Román Espinosa: ha rebut la distinció en reconeixement al seu
treball en la implantació i consolidació de l’antropologia a la universitat
catalana i espanyola i a la contribució en la formació de les generacions
docents actuals, així com per la contribució a la defensa de la utilitat social
del coneixement produït per aquesta disciplina.
• Lluís Albert Bonals Muntada: ha estat distingit pel seu plantejament docent
lligat a la transmissió del coneixement de la matèria que imparteix,
mitjançant el guiatge i acompanyament de l’alumnat a través de materials
específicament adaptats i coordinats, recursos organitzatius i planificació de
les tasques proposades als alumnes.
A títol col·lectiu s’ha distingit:
• La Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i a l’Hospital
Clínic de Barcelona, pel seu projecte de col·laboració per a la millora de
la qualitat de la docència clínica de grau i de postgrau que s’imparteix a
l’alumnat de la Facultat de Medicina.
• El Grup de Recerca per a la Didàctica de la Química (GReDIQ) de la
UPC, pel projecte “Material docent en format digital per a assignatures
d’experimentació en química”, sobre l’elaboració de materials docents que
fomenten l’aprenentatge autònom i faciliten la comprensió del seu
contingut per part dels estudiants d’assignatures bàsiques de química.
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• Els professors de l’assignatura Aprofundiment Lingüístic llengua B
de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF, per l’elaboració
d’un model d’aprenentatge in situ de llengües estrangeres i del seu context
adreçat als estudiants de la Facultat, que ha facilitat la col·laboració amb
altres centres.
• L’Escola d’Arquitectura La Salle, de la Universitat Ramon Llull, pel curs
Sistemes de Representació (SDR), basat en la superació dels límits entre
disciplines i matèries a partir de la integració de les tecnologies de la
informació i la comunicació a l’ensenyament superior.
• L’equip d’autors del portal informàtic GEOCAMP, un portal
interuniversitari per a l’aprenentatge de les activitats de camp en
assignatures de Geologia desenvolupat per professorat de la Universitat
Autònoma de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la
Universitat de Girona, per l’originalitat de l’experiència d’innovació
educativa desenvolupada, la seva fonamentació teòrica i qualitat tècnica.
• L’equip de professors d’Estadística del Campus Sescelades de la
Universitat Rovira i Virgili, per l’adaptació de les assignatures
d’estadística als entorns virtuals d’autoaprenentatge, passant de l’enunciat
clàssic a l’enunciat guia.
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El Govern finança amb 600.000 euros la Xarxa
d’investigació en Tècniques Avançades de la
Producció
•

Un total d’11 grups de recerca rebran finançament durant els
pròxims dos anys

•

Aquesta xarxa té la finalitat d’afavorir la col·laboració entre grups
de recerca en l’àmbit de l’enginyeria aplicada a la producció
industrial

El Govern ha aprovat avui una subvenció per a la Xarxa de Referència
d’R+D+I en Tècniques Avançades de la Producció (XARTAP), que rebrà un
total de 600.000 euros durant els anys 2010 i 2011.
La XARTAP està formada per 11 grups de recerca de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Girona (UDG), el Centre
Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, el Centre de Visió per
Computador, l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial i, la Fundació
Privada Centre CIM, entitat que gestiona la Xarxa.
Les seves línies prioritàries són la recerca bàsica i el desenvolupament
tecnològic aplicat a cobrir necessitats industrials, l’elaboració d’estàndards i
d’eines de tractament i, l’elaboració de prototipus.
Les xarxes de referència
El Govern va impulsar la creació de les xarxes de referència d’R+D+I l’any
1994 amb la finalitat d'afavorir xarxes de col·laboració entre grups de recerca
amb objectius comuns i potenciar la interdisciplinarietat i la
multidisciplinarietat, especialment entre grups de diverses institucions.
Els objectius generals de les xarxes són:
-

-

-

Dinamitzar, potenciar i promoure a la societat la recerca i la innovació
d’alt nivell.
Identificar àrees de col·laboració amb els sectors econòmics o
productius i establir contractes de recerca i innovació, activitats
d’assessorament tècnic.
Assegurar una transferència de resultats de la recerca ràpida i efectiva.
Realitzar actuacions adreçades a la formació de personal investigador
o tècnic altament qualificat, i de formació en tècniques o mètodes
d’interès per a les empreses i els organismes públics de recerca.
Col·laborar amb instituts o grups de recerca estrangers, i participar en
xarxes internacionals i en programes d’R+D+I estatals i internacionals.
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-

Facilitar la mobilitat de personal investigador.
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El Govern crea l’Observatori de l’alimentació i
l’agricultura ecològiques de Catalunya
El Govern ha aprovat avui la creació de l’Observatori de l’alimentació i
l’agricultura ecològiques de Catalunya,
que té funcions estrictament
tècniques en els àmbits de la informació, l’estudi, la consulta i l’assessorament
en matèria d’alimentació i d’agricultura ecològiques. L’Observatori està adscrit
a la Direcció General de Planificació i Relacions Agràries del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Les funcions de l’Observatori són:
- Recollir dades tècniques i econòmiques de conjuntura i d’estructura de
la producció agrària ecològica, de la seva transformació,
comercialització i consum.
- Dissenyar i mantenir indicadors que sintetitzin la situació i la dinàmica
del sector en cada moment.
- Analitzar els indicadors, la situació del mercat i altres dades d’interès.
- Realitzar els estudis oportuns per a la comprensió de la realitat
sectorial, del seu entorn i de les perspectives.
- Elaborar informes sobre l’evolució del sector.
- Aportar informació per a l’assessorament públic i privat envers el
sector, especialment a la Taula Sectorial de la producció
agroalimentària ecològica.
- Col·laborar amb la Taula Sectorial de la producció agroalimentària
ecològica i amb els diferents òrgans del departament competent en
matèria d’agricultura, ramaderia i alimentació, en el desenvolupament
de les funcions que tenen atribuïdes en l’àmbit de la producció agrària
ecològica.
En el desenvolupament de les seves funcions, l’Observatori vetllarà per la
integració expressa de la perspectiva de gènere i de les dones, en especial
pel què fa a l’elaboració d’estudis i informes que donin a conèixer la situació
de dones i homes en aquest sector.
La creació d’aquest òrgan estava prevista en el Pla d’Acció per a l’alimentació
i l’agricultura ecològica 2008-2012 que té com a finalitat l’impuls de
l’agricultura i l’alimentació ecològiques, que s’han convertit a nivell de la Unió
Europeu en un sector molt dinàmic i que a Catalunya es troben en fase
d’expansió.
El Pla d’Acció contempla la creació de l’Observatori amb l’objectiu de disposar
d’una bona informació sobre el sector ecològic, les tendències evolutives dels
costos de producció i les condicions de mercat. Segons el Pla, es tracta d’un
òrgan tècnic, consultiu i assessor del departament competent en matèria
d’agricultura, ramaderia i alimentació.
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Els professionals sanitaris de centres penitenciaris i
de justícia juvenil passen a formar part de l’Institut
Català de la Salut


Aquests professionals, prop de 300, podran accedir a tota la
informació sanitària del reclús abans del seu ingrés a la presó



Els interns també disposaran d’una infermera que s’encarregarà
de fer un seguiment de la seva salut un cop fora de la presó



Al mateix temps, els professionals accediran a totes les eines de
coneixement i formació del conjunt de la xarxa.

Els gairebé 300 professionals de medicina de família, infermeria i auxiliars
d’infermeria que treballen en els serveis penitenciaris i de justícia juvenil de
Catalunya ja es poden integrar, si així ho desitgen, a la xarxa de l’Institut
Català de la Salut (ICS). Aquest canvi es produeix en compliment de la Llei de
Cohesió, que estableix que tot ciutadà ha de ser atès per la xarxa sanitària
pública.
La gestió de l’atenció sanitària en els centres penitenciaris per part de l’ICS
permet incorporar noves eines i serveis que facilitaran la tasca dels
professionals i, al mateix temps, milloraran l’atenció als reclusos.
Progressivament, l’ICS implantarà a tots els centres penitenciaris el sistema
informàtic SAP, que permetrà tenir accés directe a tota la informació clínica
que s’hagi generat sobre el pacient abans del seu ingrés a presó, a nivell
hospitalari i a l’atenció primària. A més, l’ICS crearà la figura de la infermera
d’enllaç, que s’encarregarà de fer el seguiment del reclús un cop comenci a fer
la seva vida, de forma parcial, fora de la presó.
A partir d’ara, els professionals també tindran la possibilitat d’adscriure’s a
l’oferta formativa de l’organització, passaran a formar part de la xarxa
d’atenció primària, i tindran dret, en el futur, als concursos de mobilitat laboral.
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