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El Govern aprova una oferta d’ocupació pública de 
1.230 places destinades a cobrir àmbits i sectors 
prioritaris 

 Es tracta de la primera convocatòria d’aquestes característiques 
de la Generalitat de Catalunya en els últims quatre anys 
 

 Els perfils professionals que es cobreixen prioritzen l’àmbit social 
(salut, ensenyament, assistència social), la lluita contra el frau 
fiscal (Agència Tributària de Catalunya) i la prevenció i l’extinció 
d’incendis (bombers) 
 

 La xifra de places respon a la taxa de reposició de personal del 
50% fixada per la normativa bàsica estatal 

 
El Consell Executiu ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de 
Catalunya, que preveu la incorporació de 1.230 places destinades a cobrir 
àmbits i sectors considerats prioritaris pel Govern i que afectin el funcionament 
dels serveis públics essencials. Es tracta de la primera oferta d’ocupació 
pública aprovada pel Govern català des del 2011, quan la provisió de llocs de 
treball a l’Administració de la Generalitat es va aturar com a conseqüència de 
les mesures de contenció pressupostària arran del context econòmic advers. 
 
La incorporació de nous professionals a l’Administració de la Generalitat es 
destina en una alta proporció a àmbits de perfil social, com ara salut (340 
places), ensenyament (300) o assistència social (70). El control del frau fiscal i 
el reforçament de l’Agència Tributària Catalana es reflecteixen en la dotació 
de 20 places del cos superior d’inspectors tributaris i 40 places del cos tècnic 
de gestors tributaris. 
 
Així mateix, a efectes de continuar contribuint a la inclusió i inserció laboral de 
les persones discapacitades i d’acord amb la normativa bàsica d’aplicació, es 
reserven el 2% de les places per a persones amb discapacitat intel·lectual i es 
farà una convocatòria específica de 24 places de personal laboral de les 
categories corresponents. 
 
La xifra de 1.230 places de l’oferta d’ocupació pública de 2015 és el resultat 
de l’aplicació de la taxa de reposició de personal del 50% fixada per l’executiu 
central a la llei de pressupostos de l’Estat d’enguany. Aquesta taxa es calcula 
a partir de la diferència entre el nombre d’empleats fixos que al llarg de 
l’exercici pressupostari de 2014 van deixar de prestar serveis a l’Administració 
de la Generalitat i el nombre d’empleats fixos que s’hi van incorporar o hi van 
reingressar des de situacions que no comportessin reserva de lloc de treball. 
Es dóna compliment d’aquesta forma a l’article 33 de la Llei 2/2015, de 
pressupostos de la Generalitat per a 2015, que estableix que només es poden 
aprovar ofertes d’ocupació pública ajustades a la taxa de reposició d’efectius 
establerta per la normativa bàsica estatal. 
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La distribució de les places d’ocupació pública per part de Govern s’ha basat 
en els criteris següents: essencialitat dels llocs a proveir; funcions 
d’assessorament i lluita contra el frau; funcions de gestió eficient de recursos 
públics; índex d’interinitat; temps transcorregut des de la darrera convocatòria, 
i volum de les dotacions necessàries que justifiquin la despesa del procés 
selectiu. 
 
L’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya de l’any 2015 és la 
següent: 

 

COS/ESCALA Total places 

COS D'ADVOCACIA 20 

COS D'INTERVENCIÓ 10 

TITULACIÓ SUPERIOR, ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I 

PORTS 
10 

TITULACIÓ SUPERIOR, METGES-AVALUADORS 10 

DIPLOMATURA, ASSISTÈNCIA SOCIAL  65 

DIPLOMATURA, EDUCACIÓ SOCIAL 45 

 

COL·LECTIU Total places 

RESERVA DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS (2%) 24 

 

COS/ESCALA COMPETÈNCIA  Total places 

BOMBERS (ESCALA BÀSICA) DEPARTAMENT D’INTERIOR 153 

COS SUPERIOR D'INSPECTORS 

TRIBUTARIS 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE 

CATALUNYA 
20 

COS TÈCNIC DE GESTORS TRIBUTARIS 
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE 

CATALUNYA 
40 

ESTATUTARIS DEPARTAMENT DE SALUT 340 

DOCENTS 
DEPARTAMENT 

D’ENSENYAMENT 
300 

DIPLOMATURA, ASSISTÈNCIA SOCIAL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 70 
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 (Àmbit d’execució penal)  

TITULACIÓ SUPERIOR, PSICOLOGIA  

(Àmbit d'execució penal) 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 80 

COS SUPERIOR, OPCIÓ DRET  

(Àmbit execució penal) 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 43 
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El Govern regula la figura de directiu públic de la 
Generalitat i del seu sector públic per millorar el bon 
govern i la prestació dels serveis a la ciutadania 

 

 El Govern aprova el Projecte de llei d’ordenació del Sistema de 
Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i del seu sector públic  
 

 La norma preveu reconvertir en llocs de direcció pública 
professional alguns dels llocs actualment identificats com a 
directius d’entitats públiques  
 

 Aquest canvi de paradigma implica la millora de la qualitat dels 
serveis públics, al front dels quals se situen professionals amb 
expertesa, que donaran continuïtat als projectes i a l’actuació 
pública més enllà dels cicles electorals 
 

 Com a novetat es preveu un procediment obert d’accés, 
transparent i públic, on podran presentar-se persones provinents 
tant de l’àmbit del sector públic com del privat, que acreditin les 
competències i l’experiència professional requerides 
 

 L’establiment d’acords de gestió amb objectius lligats a la 
percepció de retribucions permetrà retre comptes de l’activitat 
realitzada 

 

El Govern ha aprovat el Projecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció 
Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del 
seu sector públic amb l’objectiu d’introduir la figura del directiu públic 
professional -una franja intermèdia entre els llocs propis de la funció pública i 
els òrgans de decisió política-, establint criteris d’idoneïtat i competència 
professional per al seu accés i l’avaluació dels seus resultats. 
 
La nova regulació reconverteix en llocs de direcció pública professional alguns 
dels llocs que actualment s’identifiquen com a direccions o gerències en les 
entitats del sector públic, o llocs amb funcions directives d’alt nivell amb 
característiques tècniques especials.  
 
Per tant, es tracta d'obrir un procés de canvi gradual cap a un model en el qual 
s'introdueixen elements d'acreditació de coneixements, competències, 
aptituds i actituds requerides per al correcte acompliment dels requeriments 
d'un lloc de treball. Aquest canvi de paradigma implica la millora de la qualitat 
dels serveis públics, al front dels quals se situen professionals amb expertesa, 
que donaran continuïtat als projectes i a l’actuació pública més enllà dels 
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cicles electorals. Així mateix, a més de competències, el perfil d’aquest 
directiu professional haurà d’incorporar també valors vinculats a la defensa de 
l’interès col·lectiu i del bé comú. 
 
 
La nova llei estableix dues novetats: 
 

1.- Implantació d’un procediment obert d’accés i avaluació de les 
candidatures 
 
La implantació d’un procediment obert de selecció, transparent i públic, 
on podran accedir totes aquelles persones, provinents tant de l’àmbit 
del sector públic com del sector privat, que acreditin unes determinades 
competències adquirides i experiència professional rellevant, és una 
garantia de professionalitat i idoneïtat de la persona en l’exercici del 
càrrec. 
 
Per a cada convocatòria, es constituirà una Comissió d’Avaluació que 
valorarà totes les candidatures presentades i elevarà una llista d’entre 
tres i cinc candidats, d’entre els quals la persona titular de l’òrgan 
convocant elegirà la persona més adequada, que serà nomenada pel 
Govern o l’òrgan competent de les entitats del sector públic. 
 
2.- Establiment d’acords de gestió  
 
Les persones directives públiques professionals hauran de subscriure 
acords de gestió, que fixaran objectius clarament explicitats, que aniran 
lligats amb les retribucions que percebin. En aquest sentit, l’establiment 
d’acords de gestió esdevé una eina per al compromís i per a 
l’avaluació, i, així mateix, és un instrument per retre comptes 
periòdicament de l’activitat realitzada, cosa que afavorirà la 
transparència de la gestió i el bon govern, així com els resultats de la 
gestió que s’ofereixen a la ciutadania. 
 
Amb aquest objectiu, el directiu públic haurà d’impulsar equips de 
treball cohesionats, motivats i implicats, reconèixer i fer aflorar el talent 
intern i promoure la innovació.    
 

 
Funcions de les persones titulars dels llocs de direcció pública 
professional 
 
Les persones titulars d’aquesta nova figura tindran un doble vessant i seran 
les encarregades, d’una banda, de desenvolupar el programa polític del 
Govern, i, de l’altra, de gestionar les polítiques públiques. Per fer-ho, hauran 
de dirigir les unitats i organitzacions públiques i oferir professionalitat tècnica i 
confiança, a més de capacitat de direcció i lideratge. 
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En concret, les funcions encomanades són: 
 

- Participar en la formulació i en l'execució de polítiques públiques i en el 
disseny i aplicació de la normativa que sigui competència de l'entitat 
corresponent.  

- Participar en la planificació estratègica i dur a terme la planificació 
operativa de les funcions que tinguin assignades.  

- Vetllar per l'assoliment dels objectius i resultats dels serveis que tinguin 
encomanats.  

- Coordinar les activitats i els recursos de l'àmbit d'actuació que tinguin 
assignat.  

- Gestionar les infraestructures i els recursos materials i tecnològics i 
dirigir i coordinar els equips professionals propis de l'entitat.  

- Actuar sota criteris d'eficiència i eficàcia en l'ús dels recursos 
econòmics i garantir la sostenibilitat financera del seu àmbit d'actuació.  

- Desenvolupar polítiques d'innovació, millora de resultats i impuls de la 
qualitat institucional i dels valors públics. 

 
 
Institut de Direcció Pública Professional 
 
Per últim, la norma preveu la creació de l’Institut de Direcció Pública 
Professional de Catalunya, sense personificació diferenciada, com a centre 
responsable del desenvolupament de la direcció pública professional a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector 
públic, que s’adscriu al Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
competent en matèria d’administració i de funció pública.  
 
L’Institut actuarà amb autonomia funcional, imparcialitat i especialització en 
l’exercici de les seves funcions, entre les quals destaquen definir les línies 
estratègiques, les prioritats i els criteris generals que han d’orientar les accions 
en relació amb el desenvolupament del Sistema de Direcció Pública 
Professional; designar les persones expertes que formen part de les 
Comissions d’Avaluació, i assessorar i donar assistència i suport als 
processos d’avaluació dels acords de gestió de les persones titulars de llocs 
de direcció pública professional. 
 
Marc legal 
 
El Projecte de llei s’emmarca en el Pla de reforma de l’Administració de la 
Generalitat i del seu sector públic, ja que, des del punt de vista estratègic, la 
direcció pública professional és un element clau per al bon govern i la bona 
administració, en línia amb allò que estableix la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. Per això, 
esdevé una peça fonamental en un procés de reforma de l’Administració, que 
ha d’incorporar necessàriament els principis de transparència, publicitat, 
competència, concurrència i aptitud en la designació del personal directiu. 
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El Govern aprova el Pla d’atenció integral a la infància 
i l’adolescència de Catalunya 2015-2018  

 

 El Pla es desenvoluparà al llarg dels quatre anys a través d’una 
planificació anual d’actuacions. Enguany, primer any de 
desplegament, se n’han dissenyat 414 
 

 El pressupost d’execució de totes les actuacions per al 2015 és de 
668,9 milions d’euros 

 

El Govern ha aprovat el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de 
Catalunya 2015-2018, un document que desplega per al proper quadrienni els 
objectius estratègics, les mesures i les prioritats en matèria d’infància i 
adolescència que recull el Pacte Nacional per a la Infància i l’Adolescència. 
 
Aquest acord, impulsat pel Govern i subscrit per més de 70 entitats i 
organitzacions, col·legis professionals, grups parlamentaris, entitats 
municipalistes i agents socials i econòmics, està orientat a promoure 
polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i 
adolescents, que permetin prioritzar les actuacions adreçades a aquests 
ciutadans i ciutadanes i facilitin nous espais per a la construcció del seu futur.  
 
Per desenvolupar el contingut del Pacte, el Govern ha aprovat el Pla d’atenció 
integral a la infància i l’adolescència de Catalunya 2015-2018. El Pla inclou les 
polítiques socials en infància i adolescència que desenvoluparà en el proper 
quadrienni el Sistema Català de Serveis Socials de Catalunya, però, també les 
polítiques públiques en infància i adolescència que desenvoluparà la resta de 
departaments de la Generalitat. Es garanteix, d’aquesta manera, una 
coordinació adequada de les actuacions dutes a terme des dels diferents 
nivells d’intervenció, molt especialment en prevenció de les situacions de risc 
dels infants i adolescents. 
 
El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018 es desplegarà 
a través d’un pla anual, acompanyat d’una memòria econòmica que aprovarà 
el Govern i garantirà la seva aplicació. Enguany, primer any de desplegament 
del Pla, s’han proposat 414 actuacions per a cadascun dels 7 eixos 
estratègics en què s’estructura el Pla i que persegueixen aquests objectius: 

 

Eix 1. Participació social de la infància 

 

 Garantir l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants i 
adolescents, en especial en aquells assumptes que tenen una 
incidència directa en els infants i adolescents. 
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 Capacitar els agents socialitzadors per fer efectiu l’exercici autònom 
dels drets dels infants i adolescents tant a nivell individual com 
col·lectiu. 
 

 Promoure la participació individual i col·lectiva dels infants i adolescents 
segons el seu nivell de maduresa que tingui incidència en processos de 
presa de decisions. 

 

Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats 

 

 Garantir la disponibilitat, l’accés i la qualitat dels serveis bàsics per al 
benestar dels infants i adolescents i els recursos adequats a les 
famílies. 
 

 Millorar la prevenció del risc i l’atenció als infants i adolescents en 
situacions de vulnerabilitat i la promoció del seu benestar. 
 

 Millorar la dotació, la qualitat i l’articulació dels recursos i serveis 
adreçats a la infància i l’adolescència i llurs famílies. 

 

Eix 3. Atenció a la infància: Salut 

 

 Promoure la salut des d’un enfocament salutogènic mitjançant un 
model comunitari i social. 
 

 Millorar els sistemes de detecció precoç en la població general per tal 
d’actuar de manera més efectiva en la població de risc, fent especial 
èmfasi en els factors de protecció. 
 

 Millorar l’atenció dels infants i adolescents amb problemes de salut 
físics i/o mentals, i les seves famílies. 

 

Eix 4. Atenció a la infància: Educació i valors 

 

 Situar la infància i l’adolescència com a protagonistes de tota acció 
educativa i potenciar el seu protagonisme en el seu propi 
desenvolupament personal i procés d’aprenentatges. 
 

 Incrementar l’assoliment dels objectius educatius dels infants i 
adolescents en l’àmbit escolar posant especial èmfasi en els i les 
alumnes en situació de vulnerabilitat. 
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 Facilitar l’accés dels infants i adolescents a la cultura, l’educació en el 
lleure i l’esport d’acord amb el seu desenvolupament. 

 

Eix 5. Atenció a la infància: Família 

 

 Promoure l'acompanyament a les famílies en la criança i educació de la 
primera infància i facilitar l'accés a serveis educatius assequibles i de 
qualitat per als infants de 0 a 3 anys. 
 

 Garantir el dret a tot infant i adolescent en situació de desemparament 
a formar part d’una família que l’acompanyi en el seu 
desenvolupament. 
 

 Incrementar les polítiques de suport a les famílies: universals, 
fomentant i enfortint l’exercici de la parentalitat positiva, i específiques, 
en situacions de familiars de vulnerabilitat, per remetre i prevenir el risc 
d’exclusió social. 
 

 Reconèixer la funció educadora de la família en els processos 
socioeducatius dels seus fills i filles.  

 

Eix 6. Mitjans de comunicació 

 

 Potenciar l’educació mediàtica per formar infants i adolescents crítics i 
participatius envers els mitjans de comunicació. 
 

 Garantir l’accés i fomentar la participació dels infants i adolescents als 
mitjans de comunicació. 
 

 Promoure continguts i una representació dels infants i adolescents 
respectuosa amb els seus drets en els mitjans de comunicació. 

 

Eix 7. Polítiques transversals en infància i adolescència 

 

 Desplegar reglamentàriament i normativa la llei dels drets i les 
oportunitats a la infància i l’adolescència, i altres normes clau en el 
progrés en les polítiques d’infància i adolescència a Catalunya. 

 

 Fer un seguiment periòdic de la situació de la infància i l’adolescència i 
de les mesures impulsades, i la seva avaluació. 
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 Promoure, conjuntament amb les institucions públiques i els agents 
socials, un model fonamentat en la cooperació interinstitucional i 
interagències. 

 

 Fomentar el coneixement sobre la situació dels infants i els 
adolescents, com a base de les polítiques d’infància. 

 

El Pla també incorpora una avaluació de la situació de partida respecte els 
serveis i les actuacions existents i les necessitats i la demanda real i estimada, 
i una concreció territorial amb plena participació dels ens locals. El pressupost 
destinat aquest 2015 per desenvolupar les més de 400 actuacions previstes al 
Pla és de 668,9 milions d’euros. 
 
Per tal d’ajustar permanentment el Pla a les necessitats de la infància i 
l’adolescència, s’ha optat per fer un seguiment dinàmic i flexible que permeti la 
seva actualització anual. Finalment, la coordinació i avaluació de l’execució de 
les actuacions incloses en el Pla a la Comissió Tècnica de la Taula Nacional 
de la Infància de Catalunya. 
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El Govern regula el procediment per facilitar el 
coneixement dels orígens biològics a les persones 
adoptades, tutelades i extutelades 

 

 El Departament de Benestar Social i Família és qui facilita la 
informació sobre els parentius biològics, fa el procés 
d’acompanyament i, si escau, promou una trobada entre les parts 

 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret pel qual s’estableix el procediment per 
facilitar a les persones adoptades i a les persones tutelades per la Generalitat 
el coneixement dels seus orígens i parents biològics. 
 
Les persones que en el seu moment van ser adoptades o tutelades tenen 
reconegut el dret de conèixer els seus orígens tant a la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, com també al Codi civil 
de Catalunya. El Decret aprovat avui pel Govern regula en el procediment. 
 
La recerca dels orígens biològics és un procés que s’inicia amb la presentació 
d’una sol·licitud per part de la persona interessada al Departament de 
Benestar Social i Família. Posteriorment, l’Administració obre un procediment 
confidencial de mediació, que inclou l’acompanyament tècnic necessari per 
conèixer les circumstàncies en què es va produir la separació, aclarir les 
posicions manifestades per cadascuna de les parts implicades i si escau, 
preparar la trobada entre elles, en les condicions més adequades.  
 
En alguns casos, l’equip tècnic que fa el procés d’acompanyament constata 
que una trobada entre les dues parts no és viable. Aleshores els tècnics es 
limiten a facilitar a la persona interessada les dades d’identitat dels progenitors 
biològics que s’hagin pogut obtenir, sense promoure la trobada entre les parts. 
En els casos en què sorgeixin dificultats per concertar la trobada, les parts 
poden instar un procediment de mediació extern al Departament, amb 
mediadors designats pel Centre de Mediació del Dret Privat. 
 
Dades excloses 
 
El dret a obtenir informació sobre el propi origen permet conèixer els parents 
biològics, però no inclou: les dades de localització de persones –llevat que ho 
autoritzin expressament–, les dades personals dels professionals que van 
intervenir en el procés de separació del nucli familiar, les dades de terceres 
persones no relacionades amb la història de la persona titular del dret ni les 
dades relatives a l’àmbit privat dels acollidors familiars –tret que manifestin el 
seu acord. 
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En cas d’adopció internacional, el Departament de Benestar Social i Família 
facilitarà les dades que constin en els seus propis arxius i es dirigirà a 
l’autoritat competent en matèria d’adopció internacional –o en el seu defecte, a 
l’orfenat, centre o casa d’acollida on l’infant va viure abans de l’adopció– per 
demanar les dades addicionals a les ja disponibles que, d’acord amb la 
legislació del país d’origen, es puguin divulgar. 
 
Finalment, el Decret també estableix la possibilitat d’establir mesures 
d’acompanyament als progenitors biològics afectats, en cas que es constati 
que la separació del fill o filla del nucli familiar va ser resultat d’una situació de 
discriminació derivada de l’entorn social o familiar.  
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El Govern crea l’Observatori per a la Mobilitat Segura 
amb l’objectiu de reduir la sinistralitat a la xarxa viària 
catalana 

 
 El nou òrgan esdevindrà un gran banc d’intercanvi de dades, 

d’anàlisi i d’investigació relacionat amb la seguretat viària 
 

 La creació d’aquest organisme està prevista en el Pla Estratègic 
de Seguretat Viària 2014-2020 

 

El Govern ha aprovat avui la creació de l’Observatori per a la Seguretat Viària, 
que té com a objectiu central contribuir a la reducció del 50% de la sinistralitat 
mortal l’any 2020 respecte del 2010 i del 40% de ferits greus amb seqüeles 
permanents en aquest mateix període així com assolir la sinistralitat zero en 
l’horitzó 2050, d’acord amb el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020.  
 
L’Observatori esdevindrà un gran banc d’intercanvi de dades, d’anàlisi i 
d’investigació relacionat amb el trànsit i la seguretat viària i actuarà també com 
un òrgan col·legiat de consulta, col·laboració i participació, amb la finalitat 
d’impulsar les polítiques de seguretat viària que contribueixin a la reducció de 
la sinistralitat a la xarxa viària catalana.  
 
Els àmbits d’actuació prioritaris de l’Observatori seran l’eix interdepartamental, 
l’eix internacional, l’eix local i l’eix de seguretat viària en l’entorn laboral, i en 
aquest sentit, el nou òrgan que impulsa el Servei Català de Trànsit ja ha definit 
les següents primeres accions: 
 

- la recerca, a partir de les relacions amb l’European Transport Safety 
Road (ETSC) del qual Catalunya és membre, de les millors pràctiques 
a nivell d’innovació en seguretat viària i l’anàlisi i explotació de les 
dades que se’n derivin 

 
- el reforç dels Plans Locals de Seguretat Viària per incidir en la 

sinistralitat urbana i tenir en compte el paper creixent de la zona 
periurbana i dels polígons industrials en la mobilitat 

 
- l’impuls a les empreses dels plans de seguretat viària en l’entorn laboral 

per reduir l’accidentalitat d’anada i tornada de la feina 
 
L’existència d’observatoris de seguretat viària és una realitat consolidada però 
encara no generalitzada arreu del món i té com a principal referent l’European 
Road Safety Observatory (ERSO). Catalunya se situa entre els països 
europeus capdavanters en nombre inferior de víctimes per milió d’habitants.  
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El Govern regula la formació sanitària especialitzada 
per millorar la qualitat formativa del personal resident i 
l’atenció sanitària a la ciutadania 

 

 Amb l’aprovació del decret de formació sanitària especialitzada, 
Catalunya es dota d’un sistema propi de formació per al personal 
resident  
 

 La formació en Ciències de la Salut té per objecte dotar els 
professionals residents dels coneixements, tècniques i habilitats 
pròpies de cada especialitat i s’articula per mitjà del sistema de 
residència en centres o unitats docents acreditades 

 
 

El Govern ha aprovat el decret de formació sanitària especialitzada a 
Catalunya, una formació reglada sobre Ciències de la Salut que té per objecte 
dotar els professionals dels coneixements, tècniques i habilitats pròpies de 
cada especialitat corresponent. Les especialitats actualment vigents són 49 
per a medicina i 6 per a infermeria. Amb aquesta regulació Catalunya es dota 
d’un sistema propi de formació especialitzada del personal resident. 
 
La formació especialitzada en Ciències de la Salut implica tant una formació 
pràctica com una formació teòrica, i s’articula per mitjà del sistema de 
residència en centres o unitats docents acreditades (hospitals, centres de 
salut o qualsevol unitat docent acreditada per a la formació d’especialistes). 
 
L’objectiu d’aquest projecte és ordenar aquest sistema de formació i configurar 
la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya com l’estructura 
d’assessorament del Departament de Salut en la matèria. En la pràctica, el 
nou decret vol consolidar la qualitat formativa d’aquest personal, així com 
també regular un pla per monitoritzar indicadors bàsics i promoure una 
comparativa de tots els centres i unitats docents, impulsant-ne un pla de 
qualitat específic per a cada un. A més, els residents tindran eines per seguir 
la qualitat de la formació que reben i comprovar el seu grau de satisfacció, 
com ara gràcies a l’enquesta anual de satisfacció. 
 
Actualment hi ha prop de 4.500 residents que es formen de forma 
especialitzada en unitats i centres de la Xarxa Sanitària i Docent de 
Catalunya. La millora de la seva formació contribuirà a perfeccionar el sistema 
català de salut i l’atenció sanitària a la ciutadania, en la línia del principis del 
Pla de Govern. 
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El Govern aprova la signatura d’un acord amb la 
Fiscalia i la Fundació La Caixa per a la lluita contra els 
delictes d’odi i discriminació 

 
 L’acord té com a finalitat fomentar activitats de formació, 

investigació i intercanvi d’informació entre els jutges, fiscals i 
advocats, pel que fa als delictes d’odi i discriminació, i la protecció 
de les víctimes d’aquests  

 
El Consell Executiu ha aprovat la subscripció d’un acord de col·laboració entre 
la Generalitat, a través del Departament de Justícia i el Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), la Fiscalia Superior de Catalunya 
i la Fundació La Caixa, per a la planificació d’actuacions relacionades amb la 
prevenció i l’enjudiciament dels delictes d’odi i discriminació.  
 
L’Acord té com a finalitat fomentar activitats de formació, investigació i 
intercanvi d’informació entre els jutges, fiscals i advocats, pel que fa als 
delictes d’odi i discriminació, i protegir les víctimes d’aquests.  
 
La voluntat de la Generalitat de Catalunya, la Fiscalia Superior de Catalunya i 
la Fundació La Caixa és la creació de grups de treball, seminaris, jornades, 
conferències i cursos per al coneixement de la normativa, doctrina, 
jurisprudència i bones pràctiques en la prevenció i enjudiciament d’aquests 
tipus de delictes. L’acord preveu també la creació d’una comissió de 
seguiment que elaborarà un pla d’actuació i farà el seguiment i l’avaluació dels 
programes i actuacions que s’estableixin al pla.  
 
Els delictes d’odi i discriminació constitueixen l’expressió de la intolerància i el 
rebuig de les persones pel sol fet de ser diferents. Alguns exemples en són el 
racisme, la xenofòbia, l’homofòbia, l’aporafòbia o odi als pobres, la intolerància 
religiosa o el menyspreu a les persones discapacitades. El Tribunal Europeu 
de Drets Humans en nombroses sentències exigeix als estats membres 
investigacions que condueixin a la identificació i el càstig d’aquesta mena de 
delictes. 
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Altres acords de Govern 

 
Es destinen 400.000 euros per a l’organització de la 35a edició de 
FiraTàrrega 
 
El Govern ha acordat destinar, mitjançant una subvenció exclosa de 
concurrència pública, 400.000 euros per a l’organització de la 35a edició de la 
Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, FiraTàrrega. 
 
La Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega és el mercat de teatre més important 
del sud d’Europa i, alhora, la primera plataforma de difusió del teatre català, 
especialment d’aquell teatre més directament interessat en gires i circuits. La 
Fira de Tàrrega ha treballat amb rigor durant més de trenta anys i és aquest 
rigor el que genera la confiança en el seu futur. 
 
Aquest 2015, la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega se celebrarà del 10 al 13 
de setembre, hi haurà 60 companyies programades i uns 30 espais escènics, 
amb un aforament d’unes 28.000 localitats. Pel que fa als professionals, més 
de 1.500 persones s’acrediten en cada edició, dels quals el 25% són 
internacionals.  
 
Aprovats els nous Estatuts del Consorci del Turó de la Seu Vella de 
Lleida i del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
 
El Govern aprova els nous Estatuts del Consorci del Turó de la Seu Vella de 
Lleida i del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Els 
Estatuts s’adeqüen a la normativa de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa. 
 
El Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida té com a objecte gestionar el 
conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida i promoure i difondre 
els valors patrimonials, històrics, científics i convivencials que el conjunt 
monumental ha atresorat a través de la seva història. 
 
La principal novetat en els Estatuts és que el Consorci del Turó de la Seu 
Vella de Lleida passa a adscriure’s a l’Ajuntament de Lleida i a regir-se per la 
normativa local. Així doncs, se sotmet al règim pressupostari i de comptabilitat 
pública establert a la normativa aplicable als ens locals i a la normativa que 
sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Lleida, amb tots els seus efectes. A 
la vegada, se suprimeix el caràcter rotatori de la Presidència del Consorci i 
passa a exercir-la l’alcalde o alcaldessa de Lleida.  
 
D’altra banda, amb la nova regulació que estableixen els Estatuts del Consorci 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, aquest passa a estar adscrit a 
l’Ajuntament de Barcelona i es regeix pel règim pressupostari, de 
compatibilitat i control aplicable a la corporació local.  
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Creat el Comitè de Coordinació de la Generalitat al territori per optimitzar 
i racionalitzar el funcionament de les seus corporatives de Girona, 
Tortosa i Manresa 
 
El Consell Executiu ha aprovat la creació del Comitè de Coordinació de 
l’Administració de la Generalitat al territori, un òrgan interdepartamental de 
caràcter temporal que aprovarà, impulsarà i executarà les adequacions 
organitzatives i funcionals necessàries a les diferents seus corporatives que la 
Generalitat té ubicades al territori. 
 
El Govern considera que la posada en marxa dels projectes de seus 
corporatives de l’Administració de la Generalitat a Tortosa i Manresa 
requereixen, per la seva complexitat i envergadura, disposar d’una instància 
que actuï com a òrgan de decisió i que garanteixi l’adequada evolució dels 
projectes. 
 
En aquest sentit, i atesa la bona experiència del Comitè de Coordinació de 
l’Administració de la Generalitat a Girona, l’Executiu considera oportuna la 
creació d’un Comitè de Coordinació de l’Administració de la Generalitat al 
territori d’abast general que englobi les mateixes funcions que tenia el Comitè 
de Girona i que, a la seva vegada, actuï com a impulsor dels projectes de 
seus corporatives en el territori. 
 
La integració de dependències de la Generalitat en el territori s’emmarca en 
una estratègia del Govern de racionalitzar la despesa immobiliària i 
d’optimitzar els espais ocupats pels serveis administratius. En aquest sentit, el 
Govern va aprovar el 2013 el Pla de racionalització i optimització d’espais 
públics ocupats pels serveis administratius de la Generalitat de Catalunya.  
 

Transports assumeix les competències en matèria sancionadora que fins 

ara tenia FGC 

 
El Govern ha aprovat atribuir als Serveis Territorials de Transport les 
competències relatives al règim sancionador que fins ara tenia encomanades 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en la seva xarxa de transport 
ferroviari en compliment de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives. Aquesta Llei té una incidència important en 
l’operativa de la tramitació dels expedients sancionadors corresponents, fent 
aconsellable que es deixi sense efecte l’atribució a Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya de les facultats relatives a la seva instrucció, que 
passen a correspondre al Servei Territorial de Transports competent del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Aquest canvi en l’operativa de la tramitació dels expedients sancionadors en 
matèria de transports per carretera, ferroviari, per cable, marítim i aeri 
permetrà aconseguir una eficiència i eficàcia majors. 
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Actualitzat el catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya 
 
El Govern ha aprovat avui la modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, 
d’aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya, així com 
també l’esmena de diversos reglaments en matèria de joc, per tal d’adequar 
aquest catàleg a les noves normatives que s’han aprovat darrerament.  
 
Una de les principals modificacions consisteix en l’adaptació del catàleg de 
jocs i apostes a la Llei 6/2014, relativa als centres recreatius i turístics, que 
autoritza fins a un màxim de 6 casinos en el centre recreatiu i turístic de Vila-
seca i Salou, a més dels 4 ja autoritzats a Catalunya.  
 
D’altra banda, se suprimeixen totes les referències a les màquines recreatives 
de tipus A que apareixen a la normativa actual, en compliment de la Directiva 
europea de serveis, que no les considera màquines de joc, sinó de lleure.  
 
L’actualització del catàleg inclou l’establiment d’un nombre màxim 
d’autoritzacions de salons de joc a Catalunya i el fixa en 126, així com també 
la implantació d’un règim de distància mínima entre aquests salons de joc 
(1.000 metres). De la mateixa manera que es fa amb altres establiments de 
joc, es pretén evitar la concentració de salons en una mateixa zona per 
protegir la seguretat i la salut dels ciutadans, i especialment d’aquells 
col·lectius més vulnerables. D’altra banda, amb aquesta modificació, es 
permet la possibilitat de practicar el bingo electrònic en els salons de joc.  
 
Finalment, se suprimeix la modalitat de rifa per interès particular -és aquella 
rifa que no destina els guanys ni a causes benèfiques, ni a finalitats de 
reconeguda utilitat pública- per evitar perjudicis econòmics importants als 
organitzadors i usuaris.  
 
 
El Govern aprova la modificació dels estatuts d’Ivàlua 
 
El Govern ha acordat ratificar la modificació dels estatuts del Consorci Ivàlua, 
que va aprovar el Consell Rector el mes d’abril passat, amb l’objectiu 
d’actualitzar i millorar alguns aspectes del seu funcionament. Els nous estatuts 
estableixen l’adscripció d’aquesta entitat de dret públic a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Economia i 
Coneixement, i preveuen la inclusió dels comptes en els pressupostos de la 
Generalitat i la supervisió financera per part de la Intervenció General, d’acord 
amb la regulació dels consorcis segons els canvis en la normativa estatal. 
 
Ivàlua va ser creat l’any 2006, a iniciativa del Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya juntament amb la Diputació de 
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Jaume Bofill, que se’n 
va separar a petició pròpia el febrer d’enguany. Els nous estatuts adapten els 
òrgans de govern a aquesta nova composició. Així, el Consell Rector del 
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Consorci estarà format per un president, nomenat pel Departament 
d’Economia i Coneixement; un vicepresident, designat per la Diputació de 
Barcelona; quatre vocals de la Generalitat, dos del Departament, un del 
Consell Interuniversitari de Catalunya i un del CTESC; dos vocals de la 
Diputació, i un de la UPF. 
 
Inspirat en iniciatives de països angloxasons o nòrdics, la finalitat d’Ivàlua és 
promoure l’avaluació de les polítiques públiques a Catalunya i dur a terme 
actuacions d’anàlisi, assessorament i formació per encàrrec d’altres 
administracions i entitats sense ànim de lucre. En aquest sentit, els estatuts 
defineixen el consorci com un mitjà propi instrumental al servei de les entitats 
que en formen part i fixa les tarifes que hauran d’abonar els usuaris pels 
serveis que presti. 
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Nomenaments 
 

Cristina Iniesta Blasco, directora general d’Ordenació i Regulació 
Sanitàries 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1958. 
 
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB), 
doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) amb “Cum Laude” i màster consultor en Desenvolupament 
organitzacional a empreses sanitàries i socials per la Corporació Sanitària 
Parc Taulí - Unió Catalana d’Hospitals- Institute for Organitzational 
Development. 
 
Entre el 2011 i el 2015 ha estat delegada de Salut a l’Ajuntament de 
Barcelona. També ha presidit l’Agència de Salut Pública de Barcelona i ha 
estat vicepresidenta del Consorci Sanitari de Barcelona, presidenta del 
PAMEM i vicepresidenta del Consorci Parc de Salut Mar.  
 
En la seva carrera professional ha estat patrona de diferents fundacions i 
entitats com de la Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau; de la Fundació GUTMANN i del Parc de Recerca Biomèdica, entre 
d’altres. 
 
Entre el 2010 i el 2011 ha estat diputada del Parlament de Catalunya. 
 
També ha ocupat diversos càrrecs de direcció d’hospitals. Ha estat directora 
de l’Hospital del Mar, directora de gestió clínica de l’IMAS i adjunta de 
Gerència del Parc de Salut Mar, subdirectora Mèdica de l’Hospital Universitari 
Vall Hebron del 1990 al 1999, i també cap de la Unitat d’Urgències d’aquest 
centre entre 1998 i 1990. Metgessa Inspectora del cos sanitari de la Seguretat 
Social i col·laboradora tècnica del Departament de Salut. 
 
En l’àmbit de la docència, ha estat Directora tècnica de la Fundació Doctor 
Robert (UAB), coordinadora del mestratge en Direcció d’Institucions Sanitàries 
FDR-UAB (10 edicions), i també docent d’altres postgraus, pregrau i doctorat. 
 
Ha participat i coordinat la Xarxa catalana d’hospitals i serveis sanitaris 
promotors de la salut HPH, OMS, i ha promogut i coordinat la Xarxa 
Internacional Healthy Cities, WHO, dels darrers anys. 
 
 


