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El Govern aprova el Projecte de llei de creació de 
l’Agència Catalana de Medicaments i Productes 
Sanitaris 
 

 Serà l’estructura d’Estat que regularà les polítiques de la 
Generalitat sobre medicaments d’ús humà i veterinari, productes 
sanitaris i cosmètics 
 

 L’Agència garantirà que qualsevol mesura que pugui afectar 
aquests productes s’ajusti a les necessitats de la societat, sota 
criteris d’eficàcia, qualitat, seguretat clínica, interès públic i 
estímul del coneixement 
 

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de 
Medicaments i Productes Sanitaris. Un organisme autònom, adscrit al 
Departament de Salut, que esdevindrà l’estructura d’Estat que assumirà totes 
les competències de la Generalitat en matèria de medicaments d’ús humà i 
veterinari, productes sanitaris i cosmètics. 
 
La creació de l’Agència respon a l’objectiu de centralitzar en una entitat única 
totes les activitats relacionades amb els productes farmacèutics i el personal 
que les duu a terme, i haurà de garantir que qualsevol mesura que pugui 
afectar aquests productes s’ajusti a les necessitats de la societat, sota criteris 
d’eficàcia, qualitat, seguretat clínica, interès públic i d’estímul de la generació 
de coneixement.  
 
En aquest sentit, Catalunya entén que la política farmacèutica i del 
medicament ha d’abastar tota la cadena del medicament des d’una visió 
assistencial i de salut, i ha de considerar el medicament com una inversió en 
resultats en salut des d’una perspectiva terapèutica i de gestió clínica, i no 
només com a despesa.  
 
Les principals funcions de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes 
Sanitaris seran les següents: 
 

 Fomentar l’ús racional i eficient dels medicaments i dels productes 
sanitaris mitjançant criteris d’ús, informació i sistemes d’avaluació i 
control d’aquest ús. 
 

 Dissenyar, coordinar i impulsar la política d’accés als medicaments que 
ha d’implementar el Servei Català de la Salut (CatSalut) amb els 
diferents proveïdors del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT). 
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 Facilitar i garantir l’accés als medicaments i productes sanitaris d’ús 
humà i ordenar la prestació farmacèutica amb criteris d’equitat, 
sostenibilitat i eficàcia. 

 

 Complir la normativa sobre vigilància de la seguretat i gestió del risc 
dels medicaments d’ús humà i veterinari, i dels productes sanitaris i 
cosmètics. 
 

 Vetllar perquè la informació, la promoció i la publicitat dels 
medicaments i els productes sanitaris s'ajustin a criteris de veracitat i no 
indueixin a consum.  
 

 Inspeccionar i controlar els medicaments i els productes sanitaris, 
cosmètics, entre d’altres, incloent-hi l’adopció de mesures cautelars i 
sancionant quan correspongui. 

 
Nous tractaments 
 
Un dels àmbits estratègics de la nova Agència serà l’accés als nous 
medicaments. Davant la demanda de la societat d’un accés ràpid a aquests 
nous medicaments i productes sanitaris, cal garantir una bona coordinació 
amb els sectors i les institucions de l’àmbit públic i privat, per tal que la 
disponibilitat de nous tractaments es produeixi de manera àgil i amb el nivell 
més alt de seguretat possible per als ciutadans.  
 
És necessari, per tant, establir procediments que garanteixin que les decisions 
que regulin l’accés als medicaments autoritzats estiguin basades en els 
principis d’objectivitat, equitat, independència i transparència, i en criteris 
científics i clínics de racionalitat.  
 
La importància industrial del sector farmacèutic a Catalunya, la projecció i 
contribució del territori a la innovació en el terreny europeu i mundial, i el 
creixement i el valor social, fan palesa la necessitat d’alinear els objectius 
públics i privats en el desenvolupament i l’accés a noves teràpies en l’àmbit 
del territori. De fet, resulta estratègicament oportú afavorir i augmentar 
l’activitat investigadora biomèdica dels nostres hospitals i centres de recerca 
en tots els àmbits, des de la recerca més bàsica a la translació clínica i 
epidemiològica, i afavorir el creixement del teixit investigador del país i 
l’activitat industrial que desenvolupa el sector farmacèutic a Catalunya. 
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El Govern aprova un decret llei amb noves mesures 
per lluitar contra l’intrusisme en el sector del taxi 

 

 Preveu actuacions urgents per ordenar els serveis de transport de 
viatgers en vehicles de lloguer amb conductor fins a nou places  
 

 Impedirà la transmissió d’autoritzacions VTC fins passats dos 
anys del seu atorgament, garantirà que aquests vehicles no 
recullin passatgers circulant pel carrer i crearà un distintiu 
obligatori  

 
El Govern ha aprovat un decret llei amb mesures urgents per ordenar els 
serveis de transport de viatgers emparats per autoritzacions de vehicles de 
transport amb conductor (VTC). El text se centra en els vehicles de fins a nou 
places,  vol ordenar la convivència entre aquests VTC i el sector del taxi. Es 
tracta de garantir el correcte desenvolupament de la mobilitat amb aquests 
tipus de vehicles, la seguretat jurídica de l’entorn en el qual es presten els 
serveis i els drets dels usuaris que trien una o altra modalitat de transport. 
 
Les mesures contingudes en el Decret llei entraran en vigor de manera 
gairebé immediata, al dia següent de la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), sens perjudici que després les convalidi el 
Parlament.  
 
El Decret llei es basa en dos textos legislatius: la Llei 12/1987, de 28 de maig, 
de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de 
motor, i la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.  
 
En concret, preveu les següents mesures: 
 

1. Les autoritzacions VTC domiciliades a Catalunya només es podran 
transmetre passats dos anys des del seu atorgament. D’aquesta 
manera es vol evitar que determinades empreses accedeixin a la 
titularitat d’aquestes autoritzacions només per transmetre-les amb 
finalitats especulatives i no per operar. 
 

2. Es crearà un registre electrònic al qual les empreses que gestionin VTC 
hauran de comunicar els serveis que tenen previstos prestar acreditant 
la seva contractació prèvia. Així, hauran de facilitar les dades del 
contractant i del prestador del servei; el lloc i la data de celebració del 
contracte, i el full de ruta, amb l’hora, data i lloc d’inici i finalització del 
servei. 
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D’aquesta manera, s’impedirà que aquest tipus de vehicles captin 
viatgers mentre circulen pel carrer o mentre estacionen en ports, 
aeroports o estacions de tren. 
 

3. Es crea un distintiu que els vehicles de lloguer amb conductor hauran 
de dur enganxat a la part inferior dreta del parabrisa davanter del 
vehicle. La identificació facilitarà la tasca dels inspectors i la lluita contra 
l’intrusisme. Les empreses disposaran de dos mesos des de l’entrada 
en vigor del Decret llei per obtenir aquest distintiu. 

 
4. El Decret llei es completa amb el següent règim sancionador: 

 

 Les empreses de VTC amb autoritzacions d’altres comunitats 
autònomes que prestin més d’un 20% dels seus serveis a 
Catalunya es podran multar amb 4.000 euros (infracció greu). 

 L’incompliment de l’obligació de comunicar al registre electrònic 
la realització del servei constituirà una infracció lleu, sancionada 
amb multes de fins a 1.000 euros. 

 L’incompliment de l’obligació de dur el distintiu es podrà multar 
amb 2.000 euros (infracció greu) 
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El Govern es personarà davant el Tribunal 
Constitucional per defensar la reforma del Reglament 
del Parlament  
 

 Formularà un recurs de súplica per tal que es deixi sense efecte la 
decisió del TC i s’inadmeti a tràmit el recurs formulat pel Govern 
espanyol 

 

 Per si no fos estimat el recurs de súplica, el Govern també 
presentarà al·legacions en defensa de la constitucionalitat de la 
norma i demanarà l'aixecament de la suspensió de l’article 
impugnat 

 
El Govern ha acordat personar-se en el recurs d'inconstitucionalitat promogut 
pel president del Govern de l'Estat contra l'apartat segon de l'art. 135 del 
Reglament del Parlament de Catalunya. 
 
Mitjançant providència de 31 de juliol de 2017 el Tribunal Constitucional ha 
admès a tràmit la impugnació del Govern de l'Estat, i ha acordat la suspensió 
cautelar de la reforma del Reglament aprovada la setmana passada  pel 
Parlament de Catalunya.  Cal recordar que si el President del Govern de 
l’Estat, en el moment de formular un recurs d’inconstitucionalitat, opta per 
invocar l’art. 161.2 de la Constitució, l’admissió a tràmit per part del Tribunal 
Constitucional del recurs, comporta la suspensió automàtica dels preceptes 
impugnats tal com preveu l’article 161.2 de la Constitució. 
 
La decisió de l’Executiu català de personar-se en el recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Reforma del Parlament ha estat adoptada a  
proposta del conseller de la Presidència i del conseller del Departament 
d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. 
 
Davant l’admissió a tràmit d’aquest recurs, el Govern ha decidit personar-se 
en el recurs d'inconstitucionalitat tot formulant les accions i al·legacions que 
procedeixin i, especialment, les següents: 
 

 Formular un recurs de súplica contra la providència del Tribunal 
Constitucional de data 31 de juliol de 2017, per la qual s'ha admès a 
tràmit el recurs, i per la qual s'acorda suspendre el precepte impugnat, 
a fi que es deixi sense efecte aquesta providència i s'inadmeti a tràmit 
el recurs formulat, de manera que s'impedeixi l'abús de dret que resulta 
del plantejament del recurs amb invocació de l'art. 161.2 CE. 

 
 Subsidiàriament, per si no fos estimada l'anterior pretensió, formular les 

al·legacions pertinents en defensa de la constitucionalitat del precepte 
recorregut del Reglament del Parlament de Catalunya, i instar 
l'aixecament de la suspensió de la seva aplicabilitat i eficàcia"  
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El Govern impulsa l’elaboració del Pacte nacional per 
a la renovació urbana de Catalunya  
 

 Serà el marc de referència per a la creació de polítiques de 
renovació urbana des d’un punt de vista integral, associat amb 
l’Agenda urbana de Catalunya 
 

 L’objectiu és potenciar la renovació, millora i transformació de 
ciutats, pobles i barris amb criteris de sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental 
 

 Pretén incidir especialment en el manteniment i rehabilitació dels 
edificis i en la consecució d’entorns urbans de qualitat 

 
El Govern de la Generalitat ha acordat impulsar l’elaboració del Pacte nacional 
per a la renovació urbana de Catalunya. Aquest Pacte ha de ser el marc 
orientador de referència per dur a terme les polítiques de renovació urbana 
des d’una visió integral de les diferents qüestions que hi tenen incidència, 
incloent-hi les relatives a la conservació i millora del parc d’edificis i a la millora 
dels entorns urbans.  
 
La realitat canviant de la societat actual fa que calgui posar l’atenció a l’interior 
de les ciutats, dels pobles i dels barris per potenciar l’acció de renovació, 
millora i transformació amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i 
ambiental. Per poder encabir en aquests espais urbans tots els processos de 
canvi acumulats i garantir el dret a una vida digna als seus habitants, es fa 
necessària la creació d’un marc de col·laboració estable que sustenti les 
polítiques de renovació urbana a Catalunya, emmarcades en estratègies que 
assumeixin de manera integral la dimensió urbana en la seva complexitat.  
 
L’acord aprovat fa especial incidència en la necessitat d’incrementar els nivells 
de rehabilitació fins assolir els estàndards d’altres països europeus. Per això, 
cal posar les condicions per atreure el sector privat a impulsar actuacions de 
manteniment i rehabilitació dels edificis, i actuar conjuntament amb les 
administracions públiques mitjançant els plans sectorials específics. Així 
mateix, cal potenciar i incentivar la rehabilitació energètica dels edificis per 
garantir la sostenibilitat i la qualitat ambiental dels entorns urbans i la seva 
accessibilitat i usabilitat per a les persones que hi viuen. 
 
Un instrument vinculat a l’Agenda urbana de Catalunya 
 
El Pacte nacional per a la renovació urbana és un instrument que es vincula 
amb l’Agenda urbana de Catalunya, que impulsa el Departament de Territori i 
Sostenibilitat per transposar i adaptar a la realitat catalana les directius de 
desenvolupament urbà sostenible de l’ONU. 
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Així, l’Agenda parteix d’un enfocament centrat en les persones en l’aplicació 
de les polítiques urbanes, i fa especial èmfasi en la consecució d’entorns 
urbans que garanteixin a tothom l’accés a l’habitatge i als serveis, uns hàbitats 
saludables, ben equipats i intel·ligents, amb accés al transport i a espais 
públics de qualitat, energèticament eficients i garants de prosperitat, com 
també abasta l’articulació urbana amb el territori, i el bon govern. 
 
Creació de la Taula del Pacte nacional 
 
L’impuls al procés d’elaboració del Pacte de renovació urbana l’assumeixen la 
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, i la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Per fer-
ho, crearan la Taula del Pacte nacional per a la renovació urbana, que haurà 
d’elaborar el document del Pacte nacional en el període d’un any. 
 
Tindrà també les funcions següents: 
 

 Assessorar els departaments de la Generalitat en l’elaboració de 
polítiques de renovació urbana. 
 

 Analitzar la situació específica del sector de manteniment i rehabilitació 
dels edificis i dels habitatges, de la seva eficiència energètica, i 
sostenibilitat, de les noves tecnologies i de la qualitat espacial dels 
entorns urbans en general, com també el seu impacte econòmic i social 
i proposar polítiques governamentals a llarg termini i línies d’actuació a 
curt termini. 

 

 Garantir la coordinació i coherència dels treballs amb els continguts 
desplegats per l’Assemblea Urbana de Catalunya, en el marc de 
l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya. Amb aquest objectiu, la 
Taula establirà mecanismes d’intercanvi d’informació i de discussió 
compartida entre òrgans. 

 
La Taula s’adscriu al Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge. La presidiran, per anys alternatius, els consellers de Territori i 
Sostenibilitat i de Governació. La primera presidència correspondrà al 
Departament de Territori i Sostenibilitat. En representació de la Generalitat, hi 
haurà dos representants del Departament de Governació i dos del de Territori i 
Sostenibilitat, i fins a un màxim de 15 representants d’altres departaments i 
organismes de la Generalitat amb competències relacionades amb la matèria 
del pacte. Comptarà, a més, amb representació de l’Administració local; els 
col·legis professionals amb activitats vinculades al Pacte; l’àmbit universitari i 
de recerca amb línies docents relacionades amb els objectius del Pacte, i les 
associacions empresarials, sindicals i teixit associatiu amb activitats també 
vinculades a l’objecte del Pacte. 
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El Govern aprova el Programa d’activitats del Pla de 
seguretat viària per al 2017 
 

 El programa conté les accions que administracions, institucions i 
entitats que integren la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat 
Viària s’han compromès a dur a terme per treballar per a la millora 
de la seguretat viària a Catalunya 

 
El Govern ha aprovat el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 
2017, el qual va rebre l’informe favorable de la Comissió Catalana de Trànsit i 
Seguretat Viària el passat 29 de juny. Aquest Programa conté les accions que 
administracions, institucions i entitats que integren la Comissió s’han 
compromès a dur a terme per treballar per a la millora de la seguretat viària a 
Catalunya.  
 
Aquest Programa d’activitats és la primera concreció del Pla de seguretat 
viària 2017-2019, aprovat pel Govern de la Generalitat el passat 27 de juny en 
el qual estableix l’objectiu general de reduir un 45% el nombre de víctimes 
mortals l’any 2019 respecte de l’any 2010. 
 
Les activitats d’aquest Programa s’engloben dins de sis objectius estratègics 
del PESV 2014-2020 i algunes de les que afecten el Servei Català de Trànsit 
són, entre d’altres, les següents: 
 

- Proposar i aplicar noves mesures per a conductors reincidents 
- Analitzar l’accidentalitat, amb especial referència als col·lectius 

vulnerables i proposta de mesures per la reducció de les víctimes 
- Fer balanç i seguiment del funcionament dels controls de tram 
- Desenvolupar la Càtedra de Seguretat Viària de Motocicletes 
- Mantenir i millorar el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de 

Trànsit (SIAVT) 
- Desenvolupament del Centre d’Informació Viària de Catalunya 

(CIVICAT) 
- Elaboració i aplicació de Protocols de Gestió de la Mobilitat i 

Procediment de Restriccions mediambientals 
- Fer una nova edició de “La seguretat en la conducció durant la jornada 

de treball” 
- Mantenir l’ISO 39001; i mantenir l’ISO 9001 en el procediment 

sancionador  
- Formar els professors i directors per a l’obtenció del segell d’AeQ 

(Autoescoles de Qualitat) 
- Fer formació de formadors de mobilitat segura en línia per al 

professorat de primària i secundària 
- Dur a terme activitats d’educació viària pràctica amb bicicletes i 

ciclomotors en col·laboració amb ajuntaments i consells comarcals  
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- Elaborar plans locals de seguretat viària i fer-ne el seguiment i 
l’avaluació. 

- Col·laborar amb ajuntaments en la redacció de treballs tècnics per a la 
millora de la seguretat viària i proporcionar assistència tècnica sobre 
accidentalitat en zones periurbanes i/o polígons industrials 

- Actualitzar l’EuroRAP 
- Coordinar el projecte MEDTIS de la Comissió Europea i participar-hi 

 
El Servei Català de Trànsit té les competències de gestió del trànsit i la 
circulació de vehicles i la seguretat viària a Catalunya i una de les seves 
funcions és impulsar cada tres anys el Pla Català de Seguretat Viària amb la 
fixació d’objectius de reducció de les víctimes i elaborar els programes 
d’activitats per a la consecució dels objectius inclosos en aquest pla, els quals 
han de ser sotmesos a l’informe previ de la Comissió Catalana de Trànsit i 
Seguretat Viària i a la posterior aprovació per part del Govern de la 
Generalitat. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla de 
seguretat viària 2017-2019 el 27 de juny passat i el Programa d’activitats va 
ser informat per la Comissió Catalana el passat 29 de juny.  
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El Govern aprova el Pla especial d’emergències per 
risc de vent a Catalunya VENTCAT 
 

 L’objectiu és disposar d’una planificació d’emergències que 
permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències i 
emergències que es puguin produir en l’àmbit del risc per vent 

  
El Govern ha aprovat el Pla especial d’emergències per risc de vent a 
Catalunya (VENTCAT) creat per disposar d’una planificació d’emergències 
que permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències i emergències que 
es puguin produir en l’àmbit del risc per vent. El Pla VENTCAT s’ha elaborat 
des de la Direcció General de Protecció Civil perquè sovint es produeixen 
episodis de vent en zones del territori on no és freqüent i que poden provocar 
un gran nombre d’incidències per l’alta densitat de població.  
 
El nou Pla especial, aprovat avui i homologat en la Comissió de Protecció Civil 
del passat 25 de maig, estableix l’estructura de resposta, l’operativa i els 
procediments necessaris per gestionar qualsevol emergència associada al risc 
de vent, amb la finalitat de minimitzar aquest risc, garantir la seguretat de les 
persones i la protecció dels béns, infraestructures i el medi ambient. 
 
El Pla VENTCAT disposa de diverses fases (Prealerta, Alerta i Emergència), 
en funció bàsicament de tres paràmetres: la predicció meteorològica (segons 
el valor de perillositat assignat a cada comarca), l’avís d’observació 
meteorològica i/o pels danys produïts pel vent. 
  
Des de l’any 2009 existia un protocol d’actuació específic per a episodis de 
fortes ventades dins del Pla territorial de protecció civil de Catalunya 
(PROCICAT). Ara, s’ha pogut estudiar un període prou llarg de temps (8 
anys), per tal d’establir la freqüència de superació de certs llindars de velocitat 
de ratxes de vent potencialment perilloses. Aquestes dades han estat 
generades per les estacions meteorològiques automàtiques (EMA) del  Servei 
Meteorològic de Catalunya (SMC). 
  
Així, s’ha creat una base de dades i s’ha pogut realitzar una anàlisi de la 
perillositat. A banda, i a partir de l’anàlisi històrica de la vulnerabilitat, s’han 
recollit les quantioses afectacions que han permès la seva classificació; i 
finalment, per tal d’establir el risc municipal i l’obligatorietat de fer el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM), s’ha assignat a cada municipi un valor 
representatiu de perillositat i de vulnerabilitat. 
  
L’anàlisi de risc ha permès, a més, establir l’operativa i els procediments 
d’actuació; l’estructura organitzativa del Pla; la seva articulació amb les 
administracions locals i els procediments d’informació a la població. 
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Aquest nou Pla especial s’ha consensuat dins el grup de treball format per 
diferents organismes experts, tant en perillositat, com el Servei Meteorològic 
de Catalunya, com en els experts en danys i vulnerabilitat: Direcció de Qualitat 
de l'edificació i rehabilitació de l'habitatge, Departament de Construccions 
Arquitectòniques, Direcció General de Forest, Direcció General de Centres 
Públics, així com diversos col·legis de professionals de l’àmbit de la 
construcció, edificació i el medi natural. 
 
Els aspectes operatius han estat revisats pel Sistema d'Emergències 
Mèdiques (SEM), Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, el Servei 
Català de Trànsit i el Cos d'Agents Rurals. 
  
Sobre l’afectació a serveis bàsics, els components del grup han estat 
representants d’ADIF, Red Eléctrica de España, Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, Aeroports de Catalunya, Endesa Catalunya, l’Oficina de 
coordinació de la Xarxa Rescat i la Direcció General de Transports i Mobilitat. 
  
Finalment, els municipis han estat representats tant per la Federació de 
Municipis de Catalunya com per l’Associació Catalana de Municipis. 
  



 

 

Acords de Govern. 01.08.2017  

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

 

13 

El Govern aprova el programa de mesures associat al 
Pla de Gestió del Risc d’Inundació, amb una inversió 
prevista de 100 milions d’euros 
 

 El Pla té identificats 446 quilòmetres dins l’àmbit de les conques 
internes amb risc potencial significatiu d’inundacions, agrupats en 
72 trams de cursos fluvials 
 

 L’objectiu és reduir els riscos actuals, mitjançant la prevenció, la 
protecció, la preparació, la recuperació i la revisió 

 
El Govern ha aprovat el programa de mesures del Pla de Gestió del Risc 
d’Inundació, que ha de servir per a un adequat coneixement i avaluació dels 
riscos associats a les inundacions i per establir les accions pertinents de 
manera coordinada amb la resta d’administracions implicades.  
 
Cal tenir en compte que les inundacions causades per fenòmens 
meteorològics extrems van causar danys a Catalunya entre els anys 1995 i 
2011 quantificats en més de mil milions d’euros. El Pla de Gestió del Risc 
d’Inundació té identificats 446 quilòmetres amb risc potencial significatiu 
d’inundacions (ARPSI), agrupats en 72 trams de cursos fluvials.  
 
Aquesta planificació, amb una vigència de sis anys, d’acord amb el que 
estableix la Directiva 2007/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 
d’octubre de 2007, pretén aconseguir que no s’incrementi el risc actual i que 
fins i tot es redueixi tant com es pugui.  
 
El Pla de Gestió de Risc d’Inundació se sustenta en quatre eixos bàsics: la 
prevenció, la protecció, la preparació, i la recuperació i la revisió. Per tant, 
aquesta eina de la planificació hidrològica pretén prevenir danys promovent 
una adequada ocupació del sòl, adoptant mesures per reduir la probabilitat 
d’inundacions en zones específiques, informant  la població sobre  com actuar 
en cas d’emergència.  
 
Més de 100 milions d’euros en inversions 
 
El programa de mesures associat al Pla, que és el document que fixa què s’ha 
de dur a terme per reduir el risc d’inundació, contempla una inversió d’uns 100 
milions d’euros, aportats per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), el Servei Meteorològic de Catalunya, la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat; la Direcció 
General de Protecció Civil, del Departament d’Interior; així com també la 
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, del Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. 
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L’elaboració del Pla ha comptat amb la coordinació entre les diferents 
administracions públiques i institucions implicades en matèries relacionades 
amb les inundacions, a partir d'una clara delimitació dels objectius respectius. 
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El Govern implanta el grau mitjà d'arts plàstiques i 
disseny en Artesania de Complements de Cuir a 
Igualada 
 

 L’objectiu és donar resposta a les necessitats del sector en aquest 
municipi, que compta amb gran tradició industrial i formativa del 
cuir  
 

 Aquests estudis es podran realitzar a l’Escola Municipal d'Art, 
Disseny i Artesania  

  
El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir, de 
la família professional d'arts aplicades a la indumentària, estudis que 
s’implantaran a partir del curs vinent a l’Escola Municipal d'Art, Disseny i 
Artesania d’Igualada. A causa de la renovació dels currículums de la família 
professional d’escultura, ja no existeix cap cicle mitjà d’escultura en cuir. 
D’aquesta manera, es donarà resposta a les necessitats del sector en aquest 
municipi, que compta amb gran tradició industrial i formativa del cuir. 
 
El cicle formatiu de grau mitjà d’Artesania de Complements en Cuir, de 1.600 
hores de durada, està orientat a la formació de professionals en el 
coneixement i manipulació del cuir i en la seva aplicació al camp específic de 
la indumentària, capacitant-los per exercir la seva activitat professional en 
tallers artístics artesanals, en empreses relacionades amb aquest sector, o 
com a professionals autònoms. Per això, alguns dels objectius generals del 
títol són analitzar i desenvolupar els processos bàsics de realització d'obres 
d'aquesta especialitat, conèixer les tècniques pròpies o bé  estar atent a la 
innovació de les formes, materials, tècniques i processos creatius i artístics. 
 
El professional titulat en aquests ensenyaments, que preveuen una fase de 
pràctiques en empreses, estudis o tallers de 25 hores, podrà desenvolupar la 
seva activitat en tallers i empreses de caràcter artesanal o industrial, ja siguin 
públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp propi de 
l’artesania de complements de cuir. Podrà també exercir com a professional 
independent o associat en cooperativa. 
 
Catalunya té una llarga tradició en la manufactura de la pell i el cuir. Ciutats 
com Igualada, Manresa, Vic, Olot, Solsona o Girona, entre d'altres, han estat 
centres de producció i adobament del cuir de Catalunya. El treball de la pell ha 
estat una de les activitats més conegudes durant molts anys i van ser les  
primeres indústries destacades d'aquestes ciutats. 
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DISTINCIONS 
 
El Govern concedeix les distincions Jaume Vicens 
Vives 2017 a la qualitat docent a professors i projectes 
de les universitats catalanes 
 

 Els premis estan dotats amb 20.000 euros i es lliuraran durant la 
inauguració oficial del nou curs acadèmic 2017-2018, el proper 8 
de setembre  

 
El Govern ha aprovat concedir les distincions Jaume Vicens Vives 2017 a la 
qualitat docent universitària a quatre professors i tres projectes de les 
universitats catalanes. Els guardonats han estat seleccionats a partir de les 
propostes fetes pels consells socials de les universitats públiques o òrgans 
equivalents de les universitats privades. Són els següents: 
 
1. Premis individuals, dotats amb 20.000 euros cada un: 

 

 Sílvia Simon Rabaseda, professora de la Facultat de Ciències de la 
Universitat de Girona, per la seva contribució a la qualitat de la 
docència universitària en l’ús de les noves tecnologies i les noves 
metodologies per facilitar l’aprenentatge, així com pel seu lideratge com 
a dona científica i el seu compromís amb la ciència. 
 

 Antoni Carreras Casanovas, professor del Departament de Dret 
Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i 
Virgili, en reconeixement al seu projecte Metodologies docents per 
estimular l’interès per una matèria amb la complicitat de la societat. 

 

 Mar Sabadell Bosch, professora d’Estudis d’Economia i Empresa, en 
l’àmbit del Dret laboral i Dret fiscal, de la Universitat Oberta de 
Catalunya, pel seu impuls i la seva tasca de disseny innovador i 
desenvolupament de pràctiques en espais empresarials, en un context 
virtual d’aprenentatge (Aula Site Professional Ad-Hoc – ASPA). 

 

 Julita Oliveras Masramon, professora de la Facultat de Ciències i 
Tecnologia de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. 
Se li reconeix el seu lideratge del Programa Ciència i Societat 
d’apropament de l’estudiant universitari i preuniversitari a la ciència més 
innovadora. 

 
2. Premis col·lectius, dotats amb 20.000 euros cada un: 
 

 Grup d’Innovació Docent Consolidat Dikasteia, de la Universitat de 
Barcelona, per la seva consolidada trajectòria com a grup pioner i 
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expert en el desenvolupament de metodologies actives innovadores de 
formació i d’aprenentatge en Dret, ADE i Relacions Laborals. 
 

 Projecte Aprenentatge Servei en l’àmbit de l’optometria al Centre 
Universitari de la Visió de la Universitat Politècnica de Catalunya, en 
reconeixement al desenvolupament pioner de la metodologia docent 
“aprenentatge-servei” de consolidació i posada en pràctica dels 
coneixements teòrics en l’atenció a usuaris. 

 

 La formació Dual: un enfocament innovador d’integrar en el 
projecte formatiu de l’estudiant universitari el treball i l’estudi, del 
Vice-rectorat de Planificació, Innovació i Empresa, l’Escola Politècnica 
Superior, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, la Facultat 
d’Educació, Psicologia i Treball Social i el Centre de Formació Contínua 
de la Universitat de Lleida, per la posada en marxa, pionera i 
reconeguda institucionalment. 

 
Els premis van ser creats per Decret del Govern de 1996 i es lliuraran el 
proper 8 de setembre, durant l’acte d’inauguració del nou curs acadèmic 2017-
2018. L’import atorgat a cada persona i projecte guardonats s’haurà de 
destinar a projectes d’innovació o de millora docent. 
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NOMENAMENTS 
 
Martí Barberà, director general d'Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa 

 
Nascut al Morell, l’any 1966. 
 
És diplomat com a professor d’Educació General Bàsica, en l’especialitat de 
Ciències. En l’àmbit educatiu, des de 1987 a 2003 ha estat professor i director 
(1993 – 2002)  de l’Escola Concertada Mare de Déu del Lledó a Valls. També 
ha treballat com a professor d’educació en el lleure a l’Escola de l’Esplai de 
Tarragona – Fundació Santa Maria de Ciurana (1989 – 2003). 
 
Barberà ha estat diputat al Congrés dels Diputats del Grup Parlamentari 
Català – CiU de desembre de 2011 a octubre de 2015. Concretament, ha 
estat portaveu de la Comissió d’Educació i Esports, ponent del Projecte de llei 
d’educació LOMCE, portaveu de la Comissió per a l’Estudi del Canvi Climàtic i 
adjunt a la Comissió d’Agricultura i Medi Ambient. Així mateix, és des de 2003 
regidor a l’Ajuntament de Valls i també és actualment conseller del Consell 
Comarcal de l’Alt Camp. 
 
Des del juny de 2011 a l’octubre de 2011, va ser director del Programa 
d’Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals.   
 
Rosa Artigal, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat 
 
Nascuda a Barcelona, l’any 1958. 
 
És diplomada en professorat d’EGB, en mestra de català i en Pedagogia 
Terapèutica, i llicenciada en Psicopedagogia.  Ha estat professora d’educació 
infantil, primària i secundària a l’Institut escola Costa i Llobera de Barcelona 
(1979-2017), havent ocupat successivament els càrrecs de secretària (2002-
2004), cap d’Estudis (2003-2004) Coordinació pedagògica (2004-2005) i 
direcció (2005-2017), essent membre de la Junta Territorial de Directors de 
Barcelona-ciutat. 
 
Així mateix, Rosa Artigal ha desenvolupat tasques com a formadora de 
diversos cursos i activitats del Pla de Formació Permanent del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i d’altres CA (Castella i Lleó, 
Canàries, Madrid i País Basc) i ha dut a terme el treball d’investigació (amb 
llicència d’estudis) sobre “els mecanismes que fa servir l’educador per 
ensenyar a través dels projectes de treball” (1993-1994). Ha estat membre de 
l’Equip d’assessorament i formació de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona (IMEB). 
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En l’àmbit universitari, ha estat professora de diversos cursos de postgrau i 
màsters a les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Ramon 
Llull, i membre de l’Equip de treball de l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
UAB. 
 

La nova directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha 
publicat diversos articles i capítols de llibres relacionats amb la metodologia 
educativa, el treball per projectes, el tractament de la diversitat. També ha 
publicat articles sobre direcció de centres educatius.  
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Altres acords del Govern 
 
Anul·lat el decret que encarregava als registradors de la propietat la 
liquidació dels impostos cedits 
 
El Govern ha aprovat la derogació del Decret 4/2006, de 17 de gener, que 
atribuïa als registradors de la propietat les tasques de gestió, liquidació i 
recaptació dels tributs cedits a la Generalitat. Això significa que, des del 
proper 1 de setembre, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) assumirà les 
funcions d’atenció i informació al contribuent, comprovació, liquidació i 
recaptació dels impostos sobre successions i donacions, transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats. Aquesta decisió s’emmarca en la 
voluntat del Govern català d’assumir totes les funcions tributàries que el marc 
autonòmic li atribueix estatutàriament i preparar els fonaments de la futura 
hisenda catalana.  
 
Amb l’acord d’avui, es posen les bases perquè, a partir de l’1 de setembre, 
finalitzi la relació entre l’ATC i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la 
Propietat, els quals, a través de la signatura de diversos convenis de 
col·laboració entre ambdues administracions, tenien encarregada la liquidació 
d’aquests tributs. De fet, el passat 24 d’octubre, el director de l’Agència 
catalana, Eduard Vilà, ja va notificar la denúncia del darrer d’aquests convenis 
—signat el novembre del 2012 i prorrogat l’octubre del 2015— al degà del 
Col·legi de Registradors de Catalunya, Luis Suárez, amb efectes l’1 de 
setembre del 2017. Aquests convenis amb els registradors van tenir un cost 
per a l’Administració de la Generalitat de 27,5 milions d’euros l’any 2016, i es 
preveia que, per al 2017, aquest cost fos de 30 milions d’euros. 
 
Aquesta decisió s’emmarca en el desplegament territorial de l’ATC, que a 
primers de setembre comptarà amb un total de 19 oficines pròpies i 13 de 
compartides amb les administracions locals —diputacions, consells comarcals 
i ajuntaments— distribuïdes arreu de la geografia catalana. La voluntat del 
Govern és implantar un nou model territorial de l’Agència catalana, basat en 
una xarxa d’oficines pròpies preparades per prestar els mateixos serveis a tots 
els ciutadans de Catalunya. 
 

210 treballadors de les oficines liquidadores s’han incorporat a l’ATC 

La major presència de l’ATC al territori comportarà també un increment de la 

seva plantilla. Així, al llarg d’aquest mes d’agost s’hi incorporaran fins a 256 

treballadors, 176 dels quals provenen de les oficines liquidadores i tenen una 

llarga experiència en la gestió dels impostos cedits.  

 

A part d’aquests professionals, des de principis d’any ja s’han integrat a 

l’Agència 16 persones procedents de l’oficina de gravació de Valldoreix i unes 

altres 22 que van superar diferents processos selectius celebrats entre abril i 
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juny. En total, 210 persones, el 76% dels treballadors de les oficines 

liquidadores, han passat a incorporar-se a l’ATC en els últims mesos. 

 
El procés culminarà a primers de setembre, quan s’hi sumaran 20 persones 
més. Gràcies a aquestes 276 incorporacions, a partir del mes de setembre 
totes les oficines de l’ATC podran desenvolupar amb normalitat la totalitat de 
les seves noves funcions.  
 

Ubicació de les noves oficines 

A banda dels Serveis Centrals de Barcelona (Zona Franca) i de les tres 
delegacions —Girona, Lleida i Tarragona—, els municipis que comptaran amb 
una d’aquestes 15 noves oficines territorials de l’ATC són: Barcelona (amb 
l’oficina del Poblenou), Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de 
Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, Santa Coloma de 
Farners, la Bisbal d’Empordà, Figueres, la Seu d’Urgell, Reus, i Tortosa. 
 
Pel que fa als municipis que disposaran d’una d’aquestes tretze oficines 
compartides, anomenades oficines de serveis tributaris, són: Berga, Móra 
d’Ebre, Valls, el Vendrell, Tremp, Solsona, Olot, Ripoll, Cervera, Vielha, 
Vilanova i la Geltrú, Igualada, i l’Hospitalet de Llobregat.  
 
Aquests dos nivells de desplegament —el de les oficines pròpies i el de les 
compartides— es reforçaran amb les 161 finestretes úniques i punts 
d’assistència tributària de la xarxa Tributs de Catalunya, on els ciutadans 
podran obtenir atenció personalitzada.  
 
Creada la Comissió Interdepartamental per coordinar polítiques contra el 
despoblament rural 
  
El Govern ha aprovat la creació de la Comissió Interdepartamental sobre 
Despoblament Rural, adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació (DARP). La Comissió s’encarregarà d’avaluar la situació actual 
de despoblament d’algunes zones rurals de Catalunya i d’impulsar la 
coordinació i priorització de les polítiques en els diferents àmbits de govern 
que incideixen a reduir els perjudicis pel desequilibri demogràfic i territorial del 
país i que afavoreixen el relleu generacional al món rural. 
 
L’evolució demogràfica a Catalunya, des del segle XIX, mostra una pèrdua 
contínua de pes demogràfic i econòmic de les comarques interiors en benefici 
de l’entorn de Barcelona i el litoral. Aquesta concentració de població a les 
zones urbanes del litoral  es contraposa al fet que el 90% del territori restant 
és rural.  A més, el despoblament té causes i conseqüències desiguals a les 
diferents comarques de Catalunya, per la qual cosa cal definir polítiques 
específiques per a cadascuna, per poder adaptar millor les accions a la realitat 
de cada territori. 
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La Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural està participada 
pels diferents departaments de la Generalitat que tenen competències que 
incideixen en les estratègies per afavorir el relleu generacional, la dinamització 
socioeconòmica i la qualitat de vida a les zones rurals. 
 
Les funcions d’aquesta Comissió són les següents: 
 

a) Impulsar un espai de debat i reflexió sobre el despoblament a 
determinades zones de Catalunya amb la participació de les 
diverses administracions públiques, entitats i persones expertes per 
elaborar una diagnosi compartida del fenomen que permeti cercar 
possibles solucions al problema del despoblament i desequilibri 
demogràfic i territorial de Catalunya. 
 

b) Coordinar l’elaboració d’un informe, amb les aportacions dels 
diversos departaments concernits, en què s’avaluï la situació actual 
de despoblament d’algunes zones rurals i es proposin mesures 
concretes, en els aspectes en què tinguin competència, per ajudar a 
fixar-hi la població, amb una atenció especial a les àrees de salut, 
ensenyament, afers socials, empresa, obra pública i agricultura, 
entre altres. 
 

c) Impulsar una línia de treball prioritària i específica sobre polítiques 
d’igualtat a les zones rurals. 
 

Finalment, la Comissió també impulsarà una proposta per millorar la 
coordinació i la cooperació interadministratives entre tots els nivells de 
l’Administració pública que actuen a les zones rurals de Catalunya per 
impulsar un sector públic descentralitzat, racional i proper a la ciutadania, a 
l’abast també dels pobles més allunyats i amb menys població. 
 
Aprovats els nous Estatuts del Consorci Institut Ramon Llull 
 
El Govern ha aprovat els nous Estatuts del Consorci Institut Ramon Llull, que 
inclouen un seguit de modificacions per tal d’incorporar-hi les Illes Balears 
com a entitat consorciada. Els nous Estatuts determinen la representació del 
Govern de les Illes Balears en els òrgans de govern i estableixen la seva 
participació en el finançament de l’entitat. 
 
Els nous Estatuts també responen a la necessitat d’adaptar-los al règim jurídic 
dels consorcis que estableix la Llei estatal de règim jurídic del sector públic. 
Per aquest motiu, s’incorpora en la denominació de l’Institut el terme 
“consorci”; s’estableixen les aportacions econòmiques dels membres 
consorciats al finançament de l’Institut, i es determina, entre altres mesures, 
que, abans de la realització de les activitats pressupostades, cal acreditar que 
compten amb les aportacions compromeses per a la seva execució.  
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El Consorci Institut Ramon Llull, integrat per la Generalitat de Catalunya, el 
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Barcelona, té com a finalitat la 
projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves 
expressions. Per al compliment dels seus objectius, l’Institut dona suport a les 
polítiques de relacions exteriors en l’àmbit cultural de les institucions 
consorciades. L'Institut Ramon Llull promou a l'exterior els estudis de llengua i 
cultura catalanes en l'àmbit acadèmic, la traducció de literatura i pensament 
escrits en català, i la producció cultural catalana en d'altres àmbits com el 
teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música, les arts visuals, el disseny o 
l'arquitectura. 
 
Destinats 500.000 euros a la campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre” 
 
El Govern ha acordat concedir una subvenció de 500.000 euros al Gremi de 
Llibreters de Catalunya per a l’organització de la campanya “Fas 6 anys. Tria 
un llibre” d’enguany. Aquesta campanya, que el Departament de Cultura 
impulsa per tal d’estimular els hàbits de lectura dels infants de 6 anys, té com 
a objectius que els nens descobreixin les llibreries amb un adult, que se sentin 
motivats per començar a crear la seva pròpia biblioteca i que aprenguin a 
donar valor al llibre.  
 
Enguany, la campanya es va tancar el passat 17 de juny. Hi han participat 
31.657 nens; és a dir, el 39,1% dels infants de 6 anys de Catalunya, un 
percentatge superior al de l’any passat, en què hi van participar el 38,3%. En 
aquesta edició s’han comprat més de 6.800 títols diferents i el 69,5% dels 
exemplars s’han venut en català. Les cadenes de llibreries han venut el 46,2% 
dels exemplars; les llibreries especialitzades, el 7%, i la resta de llibreries 
independents, el 46,9%. A més, un total de 439 editorials han comercialitzat el 
seus títols entre els infants de Catalunya. 
  
Per territoris, la vegueria de la Catalunya Central ha estat la que ha tingut més 
participants, amb el 44,8% dels infants censats. La segueixen Lleida, amb el 
41,91%; Barcelona, amb el 39,2%; l’Alt Pirineu i Aran, amb el 38,8%; Girona, 
amb el 36,7%; el Camp de Tarragona, amb el 35,9%, i les Terres de l’Ebre, 
amb el 34,4%. 
 
Revisat  el Pla especial d'emergències per accidents en el transport de 
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya 
(TRANSCAT) 
 
El Govern ha aprovat la revisió del Pla especial d'emergències per accidents 
en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya 
(TRANSCAT). El Pla estableix l’estructura de resposta, l’operativa i els 
procediments necessaris per gestionar qualsevol emergència associada al 
transport de mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril amb la finalitat 
de minimitzar el risc, garantir la seguretat de les persones i la protecció dels 
béns, les infraestructures i el medi ambient.  
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La darrera versió del Pla TRANSCAT va ser aprovada per Acord de Govern 
en la sessió del dia 30 de setembre de 2014 i s’ha considerat necessari dur a 
terme una revisió i actualització del Pla per introduir els canvis que s’han 
produït en aquests tres anys. El text que aprova avui el Govern ha estat 
informat favorablement per la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat del 
passat 25 de maig.  
 
Amb la revisió del Pla TRANSCAT es posen al dia les dades dels mapes de 
flux de transport de matèries perilloses (MMPP), que permetran una anàlisi de 
risc més actualitzada, i també s’incorporen canvis en l’operativitat del Pla amb 
la implantació d’una nova fase de Prealerta. 
 
L’actualització de les dades de transport de MMPP, tant per la xarxa viària 
com per la xarxa ferroviària, s’ha fet amb la informació que han facilitat les 
empreses generadores del trànsit de MMPP, la qual detalla el tipus de matèria 
perillosa, la quantitat transportada anualment i l’origen / destí de les matèries 
perilloses. Amb aquestes dades s’han elaborat mapes de flux de matèries 
perilloses i se’ls ha incorporat el factor de perillositat, tenint en compte la 
tipologia de les substàncies que es transporten en major quantitat en un tram 
de via. En aquest sentit, es tenen en compte les tipologies de substàncies 
susceptibles de generar escenaris accidentals amb conseqüències més greus, 
com són les MMPP de tipus tòxic, inflamable i molt inflamable. Amb els factors 
de flux i tipologia, s’assigna un nivell de perill a cada tram de la xarxa viària i 
ferroviària i això permet conèixer el nivell de perill que afecta cada municipi 
segons sigui el nivell de perill de la via que transita pel seu terme municipal o 
amb una proximitat inferior o igual a 500 metres. 
 
La revisió del Pla TRANSCAT també concreta quins municipis tenen obligació 
o recomanació d’elaborar el Pla d’Actuació Municipal amb relació al risc per 
accident en el transport de MMPP. Cal tenir en compte, però, que alguns 
municipis afectats per aquest risc disposen de pocs recursos i que difícilment 
podran disposar de l’estructura mínima a nivell municipal per atendre una 
emergència d’aquest tipus. En aquests casos, els municipis poden adherir-se 
al Pla d’Assistència i Suport que elaboren els consells comarcals, que de 
conformitat amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, tenen com a finalitat donar 
suport en matèria de protecció civil als municipis que s’hi adhereixen. 
 
Quant a l’operativitat, el Pla TRANSCAT introdueix la fase Prealerta, que no 
comporta l’activació del Pla i correspon a situacions en què ha tingut lloc un 
accident en el transport de mercaderies perilloses les conseqüències del qual 
es preveuen lleus i controlables i no hi ha afectació a la població. 
 
La revisió d’aquest Pla especial s’ha consensuat dins el grup de treball 
integrat per diferents organismes juntament amb la Direcció General de 
Protecció Civil: el Servei Català de Trànsit, Bombers de la Generalitat, Mossos 
d’Esquadra, el Sistema d’Emergències Mèdiques, l’Agència Catalana de 
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l’Aigua, l’Agència de Residus de Catalunya, Direcció General de Transports i 
Mobilitat de la Generalitat, Direcció General de Carreteres, Bombers de 
Barcelona, la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat l’Associació 
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, Protecció Civil 
de la Delegació Estatal de Protecció Civil a Catalunya, ADIF, RENFE, 
ABERTIS-Autopistes. 
 
Aprovada la modificació del decret sobre el Consell Català de l’Empresa 
 
El Govern ha aprovat modificar el Decret 60/2014, de 29 d’abril, del Consell 
Català de l’Empresa. Aquest acord servirà per adaptar l’estructura i els 
instruments de concertació del Consell Català de l’Empresa a l’objectiu 
encarregat pel Parlament i pel Govern de pilotar el Pacte Nacional per a la 
Indústria així com de fer el seguiment dels acords que es prenguin.    
 
El Pacte Nacional per a la Indústria es va signar el passat 24 de juliol en un 
acte presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, 
amb els agents econòmics i socials. El Govern, a través del desenvolupament 
de les mesures que preveu el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), invertirà 
un total de 1.844 milions d’euros per desenvolupar més de 116 actuacions que 
enforteixin  el sector fins al 2020.  


