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Introducció
1. La situació econòmica al llarg de la vigència de l’Acord i en el moment actual
El llarg cicle expansiu
L’economia catalana ha experimentat un llarg període expansiu. D’ençà l’any 1995 –amb la
única excepció de 2002- s’han enregistrat creixements superiors al 3%. Els ritmes dels darrers
anys han estat entre els més alts del període, amb un creixement mitjà del PIB entre 2004 i
2007 del 3,5%. El dinamisme econòmic ha estat clarament superior al de la mitjana de la Unió
Europea, fet que s’ha traduït en una sensible millora del nivell relatiu de desenvolupament.
Aquest creixement s’ha produït en un context mundial de creixent globalització del mercats i
amb un canvi significatiu en les condicions de competitivitat en l’entorn internacional.
L’economia catalana ha avançat en aquests anys en la transformació del seu aparell productiu,
assentant algunes de les bases per fer front al nou context.
L’economia catalana ha augmentat sensiblement el seu grau d’obertura a l’exterior. Els fluxos
de béns i serveis a l’estranger suposen el 70,8% del PIB, amb un augment de gairebé 5 punts
des de 2003. Bona part d’aquest augment, d’altra banda, ve explicat pel creixent grau
d’internacionalització de les activitats de serveis. Així mateix, encara que els mercats de la UE
continuen sent els principals socis comercials de l’economia catalana, en aquest anys han
mostrat un dinamisme notable els intercanvis amb països fora d’aquesta àrea, com els països
de la resta d’Europa o els països asiàtics (que, no obstant, tenen encara una participació
reduïda en els intercanvis). Tot i el bon comportament de les exportacions, la pressió que el
notable dinamisme del consum i del conjunt de la demanda interna ha exercit en les
importacions ha donat lloc a un empitjorament del saldo exterior.
Aquesta creixent internacionalització s’ha manifestat també en els fluxos d’inversió a l’exterior
de l’economia catalana. Catalunya, tradicionalment receptora neta d’inversions, ha passat a ser
emissora neta d’inversions a la resta del món i la presència de pimes en aquest fenomen ha
anat en augment.
La taxa d’inflació s’ha mantingut estable amb una mitjana des del 2001 del 3,4%, una xifra
força elevada i amb un diferencial destacable respecte la UE i l’economia espanyola, diferencial
que s’ha tancat progressivament en els darrers mesos en relació a la mitjana de l’Estat. La fase
expansiva ha anat acompanyada d’un fort increment en la creació d’ocupació. D’ençà l’any 2000
s’han creat 691.000 llocs de treball a Catalunya, que han permès, tot i el fort augment de la
població activa -arrel de la immigració i de l’augment de les taxes de participació laboral,
especialment la femenina-, situar la taxa d’atur a finals de 2007 en nivells mínims, 6,6%, que
no s’enregistraven des de l’any 1978. En àmbits com la taxa d’ocupació global, femenina o dels
més grans, Catalunya supera els objectius fixats a la cimera de Lisboa per a l’any 2010.
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La millora de la qualitat de l’ocupació no ha estat tan positiva, fruit del model de competitivitat
que ha impulsat la nostra economia en els darrers anys. Alguns indicadors com l’aportació dels
salaris al PIB o la taxa de temporalitat han evolucionat de manera insatisfactòria. També calen
encara importants esforços en aconseguir una millor adequació entre la formació de la població
activa i els llocs de treball que demanda una economia en transformació.
Els serveis, afavorits pel dinamisme del consum, però també per l’expansió d’activitats com els
serveis a les empreses, han estat els principals impulsors del creixement d’aquests anys. Aquest
període ha enregistrat així mateix una forta dinàmica del sector de la construcció, que s’ha
traduït en un significatiu augment del seu pes en el PIB de l’economia, mentre que el sector
industrial mantenia uns ritmes de creixement més moderats.
El creixement de la productivitat ha estat feble durant el període, com a conseqüència de la
forta expansió de l’ocupació en activitats de productivitat reduïda. No obstant, s’han produït
avenços significatius en l’evolució dels factors que han de garantir el creixement d’aquest
indicador en els propers anys. Així, la despesa en R+D, tot i que lluny de la mitjana europea, ha
augmentat de l’1,06% del PIB de l’any 2000 fins l’1,43% de 2006; la mitjana d’anys de
formació de la població ocupada ha passat de 10,4 l’any 2000 a 11 el 2007 tot i que la taxa
d’abandonament escolar continua essent elevada; i la inversió, tant pública com privada, ha
mostrat també un notable ritme expansiu, que s’ha accentuat en els anys més recents. Així,
entre 2004 i 2007, la formació bruta de capital a l’economia catalana ha augmentat a una taxa
mitjana anual del 6%, i destaca el major dinamisme de la inversió en béns d’equipament
(6,8%) respecte a la inversió en construcció (5,2%). L’augment de la productivitat no ha estat
satisfactòria però la millora dels factors que condicionen la capacitat productiva pot contribuir a
la seva millora.
Aquests canvis estructurals han tingut el seu resultat en l’avanç cap a una estructura productiva
amb més pes de sectors de valor afegit mitjà-alt; la notable presència d’empreses que duen a
terme activitats innovadores; el dinamisme de les exportacions de manufactures amb un elevat
contingut tecnològic o l’augment dels projectes d’inversió d’empreses catalanes fora de les
nostres fronteres.
Desacceleració actual
La situació econòmica s’ha vist sensiblement capgirada. D’ençà la segona meitat de 2007
l’economia catalana i espanyola han iniciat un procés de desacceleració, conseqüència de les
turbulències en el sector financer i del fi del cicle immobiliari. Aquest procés s’ha vist accentuat
arran la crisi de liquiditat i les restriccions de crèdit generades per la crisi de les hipoteques
subprime a Estats Units. Les conseqüències per a l’economia catalana es deixen ja sentir en un
notable davallada de l’activitat de construcció residencial, amb el consegüent efecte en
l’ocupació i l’atur i, així, en el consum. La inèrcia del sector construcció, no obstant, fa que els
efectes no s’hagin encara manifestat en tota la seva magnitud en els registres macroeconòmics.
El necessari ajust del sector, i els efectes indirectes que se’n generin sobre la resta de sectors,
fa preveure que el ritme de creixement s’alentirà significativament el 2008 i el 2009.
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És cert que aquest ajustament facilita la implantació d’un patró de creixement més equilibrat.
Però també és cert, que l’ajustament que està patint l’activitat genera costos significatius i que
es comencen a sentir en la sensible moderació en els ritmes de creació d’ocupació i l’augment
de l’atur de l’economia. El repunt de la inflació, empès per l’encariment mundial de les matèries
primeres, des de l’energia als aliments, endureix també les condicions de l’ajust.
2. L’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana 2005-2007
La necessitat de renovar l’Acord estratègic
Tot i que l’Acord estratègic és un pacte d’actuacions estructurals que incideixen en l’oferta i
capacitat productiva més que en la demanda, i tot i que el seu impacte en l’economia catalana
es produeix més a mig i llarg termini, l’Acord és un element sens dubte positiu en l’actual
moment de desacceleració i canvi de cicle. L’Acord estratègic va establir els punts fonamentals
de l’estratègia de política econòmica i en aquests anys s’han produït avenços significatius en les
àrees identificades com a clau per a la millora de la productivitat i la competitivitat de
l’economia. És cert que els augments de productivitat han estat insuficients, però cal tenir
present el fort augment de la població activa i de la immigració, i el fortíssim ritme de creació
d’ocupació que ha reduït la taxa d’atur a mínims històrics. Els canvis de fons que s’han produït
en l’economia del país senten les bases per a un nou model de creixement més equilibrat i
competitiu i per a la recuperació de la productivitat; recuperació que, d’altra banda, ha de ser
compatible amb la creació de llocs de treball. No obstant això, és important un impuls sostingut
en els punts estratègics a desenvolupar, i en això es centra l’Acord estratègic per al període
2008-2011. Continuar la millora en l’educació i el capital humà, en la recerca, el
desenvolupament i la innovació, en les infraestructures, la qualitat de l’ocupació i la cohesió
social tornen a ser, lògicament, eixos fonamentals de l’estratègia de futur.
El 16 de febrer de 2005 el Govern i els principals agents econòmics i socials de Catalunya
(CCOO, UGT, Foment, Pimec, Fepime) signaven l’Acord Estratègic per a la internacionalització,
la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Culminava així un procés de
negociació i concertació d’un any fins a consensuar un paquet de 86 mesures a executar els
següents 3 anys com a horitzó immediat (2005-2007) però amb impactes a llarg termini, que
pretenia esdevenir el full de ruta de la competitivitat, orientar la política econòmica en el camí
cap a la millora de la productivitat i a la vegada garantir la compaginació de creixement
econòmic, qualitat de l’ocupació i cohesió social. L'inici del projecte es podria situar en la
Declaració de 17 de febrer de 2004 dels màxims representants de les entitats impulsores, on
van fixar el guió de l’Acord, van donar el tret de sortida del procés i a la vegada inauguraven un
nou estil de governança basat en el diàleg social permanent i el treball conjunt.
En aquests 3 anys, i com s’ha corroborat per part de tots els signants en el Consell
d’Institucions i en els diferents òrgans de seguiment de l’Acord, s’ha considerat que el procés de
l’Acord era una experiència innovadora i d’alt interès que convenia consolidar. Altres
característiques de l’Acord han obtingut també un judici positiu dels seus protagonistes: el
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volum de recursos destinats a l’execució de les mesures –més de 4.000 M€ en 3 anys-, i l’esforç
conjunt per dur a terme una tasca de seguiment permanent de l’execució de cada mesura.
Cada signant de l’Acord en l’exercici de les seves funcions valora la seva execució segons el seu
criteri, però sempre s’ha coincidit a valorar positivament l’aportació a la concertació social i a la
governabilitat que el procés de l’Acord i el seu seguiment han representat per la política
econòmica i la competitivitat de Catalunya.
L’Acord ha estat un procés dinàmic. En l’execució de les diferents mesures i seguint el seu
mandat, l’Acord va propiciar nous processos negociadors en comissió que van arribar a acords
concrets, aprovats pel Consell d’Institucions de 9 d’octubre de 2006, sobre tres matèries
importants: l’acord de mesures per a la millora de la gestió de la Incapacitat Temporal, l’acord
de mesures en contractació pública i l’acord sobre la creació de l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya (IRSC).
L’Acord estratègic ha consolidat una visió de la competitivitat àmplia. La competitivitat és una
fórmula multivariable que implica des de les polítiques d’empresa i innovació a les de capital
humà, la qualitat de l’ocupació i les infraestructures i que incorpora la sostenibilitat i la cohesió
social com a requisits imprescindibles. La competitivitat és una fita que ocupa a tot el Govern i
que necessita de la implicació d’agents econòmics i socials.
3. Revisió i impuls de l’Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011
Quan encara faltava un any d’execució del període previst inicialment, i en dos Consells
d’Institucions successius, 9 d’octubre de 2006 i 16 de febrer de 2007, entre els quals es va
acabar una legislatura i en va començar una altra, els signants de l’Acord, i sota la presidència
del Molt Honorable President de la Generalitat van considerar que el procés de concertació de
l’Acord mereixia continuar, i en van aprovar i iniciar, com ja havien fet l’any 2004, un procés de
revisió i nou impuls, que ha durat un altre any de treballs conjunts i negociacions (veure annex
4: Declaració conjunta).
La revisió i impuls de l’Acord estratègic 2008-2011 recull una sèrie de novetats respecte al text
anterior. Els signants de l’Acord han decidit posar l’accent en una sèrie d’àmbits on es fa
necessari dur a terme actuacions transformadores per impulsar la productivitat i competitivitat
de l’economia catalana i la qualitat de la seva ocupació. D’aquesta manera, en aquest nou text,
s’han desenvolupat els següents continguts:
1. Pacte per a la Formació Professional: amb les mesures d’aquest Acord es pretén
transformar el model de la FP, reforçar la seva governança, integrar els tres subsistemes,
dotar de major flexibilitat als estudis de FP i apropar-los al món de l’empresa.
2. Pla de l’anglès: inclou mesures per desenvolupar una resposta creïble a un dels reptes
principals de l’economia catalana, aconseguir que la societat catalana disposi d’un domini
acurat de l’anglès. D’aquesta manera es desenvolupen actuacions específiques per a la
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promoció de l’anglès a les escoles, a les universitats, als mitjans de comunicació i a les
empreses.
3. Mesures de reforç de l’èxit escolar: els signants consideren necessari impulsar una
sèrie de mesures per fer front als alts nivells de fracàs escolar i d’abandonament d’estudis
post-obligatoris de la societat catalana.
4. Aposta per la innovació i transferència tecnològica, com un dels pilars de la nova
política industrial: es proposen mesures com el reforçament dels centres tecnològics, la
valorització de la recerca, la consolidació d’universitats emprenedores, la promoció de la
innovació empresarial, la millora del vincle universitat-empresa o la promoció de la R+D+i a
través de la compra pública.
5. Acord en infraestructures estratègiques i polítiques de mobilitat: els signants han
acordat una sèrie d’actuacions estratègiques en àrees com la xarxa viària, la promoció del
transport ferroviari amb un reforçament de rodalies i la connexió d’ampli viari amb la
frontera francesa, la consolidació d’un aeroport i un port de primer nivell internacional,
l’aposta per un model logístic de valor afegit, una xarxa elèctrica i de telecomunicacions
moderna i segura, i el foment del transport públic i la mobilitat als centres de treball.
6. Acord de simplificació administrativa i contractació pública: els signants proposen
una Administració innovadora i oberta a l’empresa a través de mesures de simplificació i
millora de la qualitat de la regulació, i de consolidació d’una contractació pública eficient.
7. Acord en qualitat de l’ocupació: els signants es comprometen a garantir en la
contractació pública el compliment de les obligacions socials derivades de la normativa
vigent i a contribuir a una millora de l’estabilitat i qualitat de l’ocupació.
8. Actuacions per afavorir la integració de la immigració en l’àmbit laboral: els
signants afronten un dels majors reptes actuals de la societat catalana, la integració de la
immigració en el mercat de treball català. Les mesures que es desenvolupen pretenen
convertir aquest fenomen en un factor de creixement econòmic, social i cultural.
9. Pla de mesures per un desenvolupament sostenible que integri medi ambient i
activitat econòmica: l’impuls de l’Acord recull mesures que no només pretenen reduir els
impactes ambientals de l’activitat econòmica, sinó que aprofiten el repte de la sostenibilitat
com un factor de creixement econòmic.
10. Actuacions de reforçament de la cohesió social: els signants han acordat, entre
d’altres, mesures vinculades a la dependència, la Renda Mínima d’Inserció (RMI) i
l’habitatge que han de permetre que la cohesió social actuï com a motor de
desenvolupament econòmic.
Addicionalment la revisió de l’Acord estratègic ha introduït altres novetats que s’han de tenir
presents en l’actualització del discurs de la competitivitat. Aquesta revisió i impuls de l’Acord
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estratègic és més amplia i ambiciosa que l’anterior, involucra fins a onze Departaments de la
Generalitat i incrementa en tres vegades el pressupost destinat a l’execució de les seves
mesures. Tot plegat per actuar davant la voluntat de tots els signants de treballar conjuntament
per a millorar la situació econòmica i fixar els fonaments estructurals que ens permetin créixer
en el futur a través de la millora de la productivitat de la nostra economia, una ocupació de
major qualitat i una societat més cohesionada.
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1. Innovació i coneixement
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Bloc 1: Innovació i coneixement
Línia 1: Innovació i transferència tecnològica (impuls estratègic)
Mesures: 1 a 5

1. Desplegar i potenciar les xarxes de transferència de tecnologia a
Catalunya
Per tal de millorar la innovació empresarial és fonamental que el sistema es doti d’una oferta
científico-tecnològica de qualitat. La promoció de xarxes de transferència de tecnologia i
coneixement, i en especial la consolidació de centres tecnològics en el nostre territori, continua
essent, per tant, una prioritat de la política d’¡nnovació.
En els propers dos anys es crearan els següents centres tecnològics:
•
•
•
•

Centre Tecnològic de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
Centres Tecnològics de les Indústries Agroalimentàries (Reus i Lleida)
Centre Tecnològic de la Indústria Química
Centre Tecnològic de les Tecnologies Mèdiques

Per tal d’augmentar la potencialitat de transferència dels centres tecnològics, el Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa impulsarà les següents actuacions:
•

Iniciar un procés de progressiva integració de les xarxes de transferència del Centre
d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) en una única xarxa de transferència,
composada per centres de diverses categories (Centres Tecnològics, Centre de Difusió
Tecnològics, Xarxa d’Innovació Tecnològica, etc).

•

Elaborar un pla d’actuació del conjunt dels centres tecnològics de Catalunya amb els
objectius d’especialització, dimensionament, excel·lència, distribució territorial, coordinació i
treball en xarxa.

•

Estructurar un espai comú de relació, d’intercomunicació i de treball entre els diferents
centres tecnològics, que permetin augmentar les sinèrgies entre ells, sense que tinguin que
perdre la seva especialització.

•

Dissenyar un pla d’infraestructures tecnològiques dels centres tecnològics, fonamentat en
una planificació estratègica prèvia, per tal d’introduir una major racionalitat a la xarxa i
poder quantificar amb criteris d’eficiència les inversions a realitzar en cada centre.

•

Promoure la participació i les relacions dels centres tecnològics amb les associacions
sectorials empresarials, per tal d’afavorir la captació de la demanda, canalitzar les
potencialitats dels centres tecnològics i promoure la cultura innovadora entre les empreses.
Una de les prioritats en aquesta tasca serà la generació de teixit productiu i d’entorns locals
amb una elevada dinàmica innovadora al voltant dels diferents centres.

•

Fomentar que les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i/o els centres
de la xarxa FP.cat treballin conjuntament en projectes de R+D+i i s’integrin en alguns casos
en consorcis o altres figures jurídiques.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de centres tecnològics que es posen en
marxa
2. Nombre de clients de les xarxes de Transferència
Tecnològica

Política de despesa: 57 (IUE)

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: ACCIÓ (Cidem–Copca) (IUE)
Pressupost (M€):

Fites
2008

2009

2010

2011

3

2

-

-

6.700

7.500

8.300

9.000

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
11,37
10,97
-

2009

2010

2011

11,94
11,52

12,53
12,09

13,16
12,70

2. Convergir cap a una Universitat Emprenedora que fomenti la
transferència de tecnologia i coneixement
El Govern promourà un perfil més emprenedor de les nostres universitats així com establirà un
sistema d’incentius que promogui la tercera missió de les universitats, la transferència de
tecnologia i coneixement. S’impulsaran les següents actuacions concretes:
•

Elaboració de plans estratègics de recerca per part de les Universitats i els centres de
recerca independents on es desenvolupin les actuacions que es duran a terme per valoritzar
la recerca i per afavorir la transferència de tecnologia i coneixement cap a les empreses.
Aquests plans es coordinaran en xarxa per donar una coherència a tot el sistema i evitar
redundàncies. Es vincularà un percentatge del finançament públic d’universitats i centres de
recerca als resultats de transferència de tecnologia i coneixement a les empreses.

•

Racionalització i especialització dels projectes de Parcs científico-tecnològics a Catalunya.
Reforçament dels equips humans per garantir l’èxit de les iniciatives.

•

Consolidació i reforçament de l’actual Xarxa de Trampolins Tecnològics a través de la
millora de la seva gestió i professionalització dels seus recursos humans i l’augment de les
sinèrgies amb altres xarxes existents com la d’inversors privats, la dels centres tecnològics
o la dels centres de difusió tecnològica.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Recursos del finançament per objectius associats a la
valorització de la recerca
2. Nombre d’empreses de base tecnològica creades amb
suport del DIUE
3. Patents explotades a Catalunya (via Trampolins)

Fites
2008
6,61

2009
9,54

2010
12,94

2011
(*)

60

65

70

75

42

53

65

78

2009
2008
Import
Política de despesa: 42 i 57
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
7,67
10,66
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Recerca i ACCIÓ (Cidem-Copca) (IUE)

2010

2011
(*)

14,11
-

1,23

(*)Les previsions fetes es basen en el finançament variable per objectius vinculats a l’Acord per a la millora del
finançament de les universitats públiques catalanes 2007-2010. Les previsions corresponents a l’any 2011 estan
sotmeses a la continuïtat o no d’aquesta via de finançament. Per tant, com a pressupost del 2011 només s’inclou el
pressupost d’ACCIÓ (Cidem-Copca) i no el de la Direcció General de Recerca.

3. Valoritzar i comercialitzar la recerca produïda a Catalunya, i
incorporar les funcions de prospectiva i vigilància tecnològica en el
sistema
El Govern es compromet a dotar al sistema d’innovació català d’un instrument públic-privat de
valorització tecnològica a disposició de totes les universitats i centres de recerca, amb la funció
principal de valoritzar i comercialitzar en les millors condicions possibles la recerca produïda.
Aquest instrument serà complementari a les unitats pròpies de valorització i comercialització de
les universitats i els centres de recerca.
També es donarà suport al naixement i consolidació d’iniciatives privades de valorització i
comercialització que sorgeixin del mercat i que complementin al sistema. Aquestes iniciatives
poden tenir un enfocament d’oferta (technology push) o un enfocament més de demanda
(market pull), detectant aquelles necessitats tecnològiques del nostre teixit empresarial, i
trobant solucions a Catalunya i/o a d’altres indrets.
D’altra banda, s’incentivarà que el sistema d’innovació català incorpori les funcions de
prospectiva internacional i vigilància tecnològica per tots aquells sectors i tecnologies rellevants
pel país.
Per últim, es potenciarà l’ús del Servei Internacional de Transferència Tecnològica (IRC) com a
eina de connexió entre oferta i demanda tecnològica.
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Fites

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d’empreses usuàries dels serveis de
transferència tecnològica internacional
2. PCT’s (Tractat de Cooperació en matèria de patents)
presentats a Catalunya (totals)
Política de despesa: 57 (IUE)
66 (DEF)
57 (SALUT)

2008

2009

2010

2011

1.200

1.300

1.400

1.500

209

225

221

238

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial

2009

2010

2011

0,54
Despesa
5,46
6,11
6,63
7,16
Inversió:
2,1
0,4
0,2
Unitat Responsable: ACCIÓ (Cidem-Copca) (IUE)
Intervé: Secretaria d’Estratègia i Coordinació (SALUT) i Direcció General de Promoció Econòmica (DEF)
Pressupost (M€):

4. Promoure la innovació empresarial
La política d’innovació del Govern promourà la generació d’activitat innovadora a les empreses a
través d’estímuls i incentius directes, prioritzant les actuacions adreçades a la petita i mitjana
empresa.
Per dinamitzar la demanda d’innovació entre les empreses, el Govern impulsarà les següents
actuacions:
•

Oferir a les petites i mitjanes empreses (PIMES) ajuts en forma de cupons d’innovació per a
realitzar una diagnosi que mostri a l’empresa on es troba en matèria d’innovació i proposi
recomanacions per a millorar l’activitat innovadora de l’empresa. Aquests cupons es
canalitzaran a través de centres de recerca, centres tecnològics, consultores i altres entitats
homologades. El format de cupons s’emmarca dins del procés de simplificació
administrativa del Govern que ha de permetre que els ajuts siguin àgils i eficients per a les
empreses.

•

Promoure un pla específic per a l’ús de les TIC entre les empreses. L’objectiu és que les
empreses millorin la seva productivitat, canviïn a un model més innovador i millorin les
seves relacions amb clients i proveïdors, utilitzant, per exemple, la factura electrònica.

•

Tornar a dissenyar els programes d’incorporació de doctors al món empresarial per difondre
i fer més atractiu la seva contractació. La incorporació de talent investigador a les empreses
ha de permetre millorar la capacitat d’absorció de les empreses en matèria d'innovació.

•

Impulsar programes de recolzament a innovacions en producte, procés, organització,
màrqueting o comercialització, que puguin servir després de bones pràctiques per a altres
empreses.

•

Oferir ajuts directes a les empreses per projectes interns de R+D+i o projectes de
subcontractació de R+D+i. La voluntat és concentrar els ajuts en un menor nombre
d’empreses per tal de cobrir projectes diferencials que generin noves inversions induïdes.

•

Oferir ajuts a projectes conjunts d’R+D+i amb l’objectiu de preparar la participació futura
de les PIMES en el finançament estatal i europeu a la recerca i la innovació. Es fomentarà
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també la participació catalana en plataformes tecnològiques. Aquests ajuts rebran una
especial prioritat ja que els projectes conjunts en R+D+i són els que han de permetre que
les nostres empreses es diferenciïn i competeixin globalment. Aquests ajuts tindran en
compte també la generació i el desenvolupament d’entorns locals amb una elevada
dinàmica innovadora.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de cupons tecnològics*
2. Pimes participants Pla TIC
3. Nombre de doctors i doctores incorporats a les
empreses mitjançant programes del Govern
4. Inversió generada pels projectes de R+D+i recolzats

Fites
2008
450
520

2009
500
600

2010
500
600

2011
500
600

55
125

55
140

55
155

55
170

2009
2008
Import
Política de despesa: 57
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
30,86
32,39
Pressupost (M€):
Inversió:
95
Unitat Responsable: Direcció General de Recerca i ACCIÓ (Cidem-Copca) (IUE)

2010

2011

34,01
-

35,72
-

(*) a precisar en funció de com funcionen durant el 2008

5. Facilitar l’ accés de les Pimes i
contractació pública

promoure l’ R+D+i en la

Els objectius en aquest àmbit s’orienten a remoure els obstacles que poden impedir l’accés de
les PIME a les contractacions públiques i a fomentar la inversió en R+D+i a través de la compra
pública.
Les actuacions que s’impulsaran, sens perjudici de les competències atribuïdes als
Departaments del Govern de la Generalitat per raó de la matèria, són:
-

Assegurar una bona definició de les necessitats a satisfer i l’ idoneïtat dels contractes, dels
procediments i dels criteris d’adjudicació escollits, garantint que la utilització dels diferents
instruments de selecció i adjudicació dels contractes asseguri la millor selecció possible
entre les empreses i eviti que la competència pugui veure’s obstaculitzada, restringida o
falsejada, a curt i llarg termini.

-

Avançar en la planificació de la contractació pública, promovent la publicació anticipada del
calendari de les licitacions a realitzar a cada exercici i fomentant l’ús d’anuncis indicatius i
d’altres fórmules que garanteixin la informació bàsica dels contractes a licitar, especialment
en el cas dels de llarga durada i/o prestacions complexes.

-

Impulsar l’adopció de bones pràctiques per al foment de l’Er+D+i en l’àmbit de la
contractació pública, d’acord amb les línies ja aprovades per la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (licitació separada o amb
l’adequada divisió en lots de les prestacions tecnològiques, ús generalitzat dels anuncis
indicatius, ús de procediments de diàleg competitiu...)

-

Identificar la utilització de criteris d’adjudicació i altres aspectes de les contractacions
públiques que dificulten l’accés de les Pimes a la contractació i determinar i analitzar la
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situació actual de les pimes catalanes en relació a la contractació pública per tal de definir
mesures que, mitjançant la planificació, informació i formació, facilitin el seu accés a les
licitacions públiques.
-

Desenvolupar mecanismes d’arbitratge tècnic per a la resolució de les controvèrsies
sorgides en l’execució dels contractes, en la línia avançada en la Llei 3/2007, de 4 de juliol,
de l’obra pública de Catalunya.

-

Estudiar mesures que evitin els obstacles en l’accés de les organitzacions i empreses
d’economia social a les licitacions públiques.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Percentatge de PIMES (que consten al registre
de licitadors i/o al registre d’empreses classificades
que han estat adjudicatàries durant el darrer any)

Fites
2008
nd

2009
nd

2008
Import
inclòs
Altre
Política de despesa: 12
al pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Contractació Pública (DEF)

2010
nd

2011
nd

2009

2010

2011

-

-

-
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Bloc 1: Innovació i coneixement
Línia 2: R+D
Mesures: 6 a 8

6. Incrementar el pressupost en Recerca i Desenvolupament (R+D)
Per tal d’ordenar i racionalitzar els recursos públics adreçats a l’R+D+i, el Govern impulsarà el
Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació que, entre d’altres objectius, servirà per a fixar
les bases del sistema d’innovació i coordinar les polítiques relacionades amb l’R+D+i existents a
Catalunya. Tot aquest procés es farà tenint present les necessitats en matèria d’innovació de
l’actual teixit productiu català.
En aquest marc, es redactarà el nou Pla de Recerca i Innovació (PRI) de Catalunya 2009-2013 i
es constituirà el Consell de Recerca, Desenvolupament i Innovació, amb participació dels agents
econòmics i socials, que tindrà entre les seves finalitats fer el seguiment de les polítiques de
R+D+i.
El Govern incrementarà les corresponents partides pressupostàries dels departaments i
organismes competents en matèria de recerca i desenvolupament, en particular, la dotació
pressupostària del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
L’objectiu del Govern serà prioritzar aquells programes i inversions que generin un multiplicador
més alt en inversió privada induïda en R+D. L’objectiu és assolir un nivell d’inversió en R+D
sobre el Producte Interior Brut (PIB) equiparable a la mitjana europea.
Per altra banda, i per aconseguir un increment del finançament procedent de programes de
R+D+i de l’Estat i de la Unió Europea, el Govern impulsarà les següents actuacions:
•

Recolzar la participació de les empreses catalanes en projectes de R+D conjunts, com els
CENITS (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) i/o els projectes europeus
transnacionals.

•

Negociar amb el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) per aconseguir una
major inversió en recerca a Catalunya.

•

Crear una unitat de foment i acompanyament a la participació de les empreses, centres de
recerca i universitats en el lideratge de programes de recerca, desenvolupament i
innovació de la Unió Europea.

•

Fomentar l’ús de les deduccions fiscals a les empreses per inversions en R+D.

El Govern desplegarà totes aquestes guies i orientacions bàsiques en un marc que ajudi a
l’ordenació i racionalització dels recursos públics adreçats a l’R+D+i.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Percentatge d’inversió en R+D sobre el PIB a
Catalunya
2. Increments previstos en el pressupost de DGR i
ACCIÓ (Cidem-Copca)

Fites
2008

2009

2010

2011

1,71%

1,87%

2%

2,1%

18,8%

17,38%

16,52%

15,45%

2009
2010
2008
Import
Política de despesa: 42 i 57
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
219,84 256,15
Despesa:
187,29
Pressupost (M€): (*)
73,80
86
Inversió:
62,88
Unitat Responsable: Direcció General de Recerca i ACCIÓ (Cidem-Copca)

2011

295,73
99,28

(*) només inclou pressupost DGR i ACCIÓ

7. Reforçar la política de centres de recerca de referència que puguin
competir a escala internacional
El Govern reforçarà la política de centres de recerca independents en matèries on Catalunya
pugui esdevenir un referent global. El Govern promourà les següents actuacions:
•

Reforçar i reordenar els centres de referència existents i consolidar grups de recerca de
qualitat, estables i sostenibles.

•

Impulsar la creació de nous centres de recerca en àmbits científics i tecnològics prioritaris o
d’interès estratègic per a Catalunya.

•

Desenvolupar una política activa de promoció d’estructures mixtes de recerca (públiquesprivades) que impliquin a grans empreses tractores en projectes d’R+D (com per exemple,
el nou centre de recerca especialitzat en estalvi i eficiència energètica - IREC).

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de centres de recerca (CERCA)
Política de despesa: 57 (IUE)
57 (DEF)
57 (SALUT)

Fites
2008
33

2009
37
2008

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
80,96
Pressupost (M€):
Inversió:
9,98
Unitat Responsable: Direcció General de Recerca (IUE)
Intervé: Secretaria General (SALUT) i Institut Català d’Energia (DEF)

2010
41

2011
41

2009

2010

2011

88,35
13,16

95,71
12,6

103,79
11,9
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8. Impuls i consolidació
tecnològiques de Catalunya

de

les

infraestructures

científico-

El Govern promourà les inversions en infraestructures a les universitats i els centres de recerca
per tal que puguin crear les plataformes necessàries que permetin competir en l’Espai Europeu
de Recerca.
Així mateix, el Govern impulsarà les grans infraestructures científico-tecnològiques de Catalunya
com ara l’oficina de l’ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), el SINCROTRÓ
o el supercomputador MARENOSTRUM. El Govern promourà la generació o captació de noves
infraestructures alineades amb les prioritats científico-tecnològiques que es marquin en un
futur, com ara la Plataforma de Biologia Estructural i Proteòmica, el Centre Internacional de
Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i la Plataforma Fenotipal Metabòlica (CBATEG-Mouse
Clínic). Finalment, el Govern es compromet a promoure la generació i atracció d’activitat
econòmica al voltant d’aquestes infraestructures.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de projectes RDI internacionals (7è PM) en
els que participa les infraestructures científicotecnològiques de Catalunya
2. Import dels ajuts per a l’adquisició, renovació i
manteniment d’equipaments científics (PEIR)

Fites
2008
10

2009
12

2010
12

2011
12

5M€

7 M€

7 M€

7 M€

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
12,7
Despesa
Pressupost(M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Comissionat per a Universitats i Recerca (IUE)

2009

2010

2011

15,2
-

24,5
-

24,8
-

Política de despesa: 57
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Bloc 1: Innovació i coneixement
Línia 3: Atracció i retenció de talent
Mesures: 9 a 10

9. Repatriar i retenir més i millor talent investigador
El Govern reforçarà el programa ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) per
a potenciar i ampliar la captació de personal investigador internacional i de retorn de talents. Es
fomentarà de forma efectiva la captació d’investigadors d’alt nivell per al sistema públic de
recerca. L’objectiu és facilitar la contractació de personal investigador en entitats i centres
radicats a Catalunya.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d’investigadors i investigadores ICREA sènior

2008
147

2009
172
2008

Import
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
16,22
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Comissionat per a Universitats i Recerca (IUE)

Fites
2010
197

2011
222

2009

2010

2011

19
-

23
-

27
-

Política de despesa: 57

10.

Atracció i retenció d’emprenedors

El Govern impulsarà un programa d’atracció i retenció de talent emprenedor. Com a
complement a la generació de talent emprenedor propi, el Govern impulsarà un programa de
captació i facilitació de mitjans (suport econòmic, financer, logístic, relacional) per a
emprenedors innovadors i d’alt creixement estrangers que vulguin instal·lar-se a Catalunya.
L’objectiu és captar emprenedors de tot el món i augmentar la capacitat de retenció dels talents
que es formen a les nostres universitats i escoles de negoci i que després voldrien emprendre el
seu projecte a Catalunya.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Posada en marxa d’un programa d’atracció
d’emprenedors estrangers a Catalunya
2. Nombre d’emprenedors innovadors i d’alt creixement
estrangers a Catalunya

2008
√

2009
-

nd

nd

2008
Import
Política de despesa: 66
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
1
Despesa
Pressupost:
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Promoció Econòmica (DEF)
Intervé: ACCIÓ (Cidem-Copca)

Fites
2010
-

2011
-

nd

nd

2009

2010

2011

1,5
-

2
-

2,5
-
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2. Educació i qualificació de les persones

25

Acord estratègic
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació
i la competitivitat de l’economia catalana

Bloc 2: Educació i qualificació de les persones
Línia 4: Formació Professional
Mesures: 11 a 22

Un Acord Estratègic per a la Formació Professional a Catalunya
El 16 de febrer de 2007 i sota la presidència del Molt Honorable President de la Generalitat José
Montilla, el Consell d’Institucions de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, en va ratificar la continuïtat així com va
aprovar-ne un procés de revisió i nou impuls que fixava entre les seves línies d’impuls estratègic
la Formació Professional.
Els signants de l’Acord estratègic volen destacar la rellevància estratègica actual de la Formació
Professional com a factor de competitivitat del nostre país i com una de les grans prioritats que
han de tenir el Govern, les diferents administracions i els agents econòmics i socials en aquesta
legislatura.
Al llarg del darrer any el Govern, i en especial els Departaments de Treball i Educació, a més de
seguir amb l’execució dels compromisos establerts a l’Acord Estratègic, han treballat amb els
signants de l’Acord i en especial els agents econòmics i socials per a assolir un consens sobre
noves actuacions de reforma i nou impuls de la formació professional a Catalunya.
La Formació Professional necessita culminar les reformes iniciades en els darrers anys per tal
d’esdevenir una oferta formativa de prestigi i qualitat, alternativa i complementària de la
formació universitària, generadora d’ocupació, connectada a la realitat de les empreses per
adaptar-se i satisfer les demandes del mercat, flexible i amb oferta al llarg de la vida per
garantir processos formatius adaptats a totes les necessitats i en tot moment.
Els signants de l’Acord Estratègic per la Competitivitat, la Internacionalització i la Qualitat de
l’Ocupació a Catalunya manifesten :
Que comptar amb un model consolidat de formació professional al llarg de la vida a Catalunya
és un requisit indefugible per assolir una estructura socioeconòmica òptima que ens situï
adequadament en l’escenari de l’economia global.
Que l’aposta per la formació professional a Catalunya és a llarg termini, ferma i decidida, i
estarà fonamentada en els principis d’igualtat d’oportunitats, de garantia de l’autonomia
personal en el procés de professionalització i d’avenç en el benestar de la societat catalana.
Que un societat ben formada és una societat més productiva, més competitiva i socialment més
justa i cohesionada. És per aquest motiu que la formació constitueix una de les millors
inversions per Catalunya i que cal transitar d’una lògica de despesa a una d’inversió i de
resultat.
Que la formació professional és una via indispensable per oferir a la ciutadania de Catalunya les
qualificacions i competències que necessita per integrar-se a la societat del coneixement, i que
aquesta via ha de ser prioritària per aquells grups i col·lectius amb major dificultat d’inserció al
mercat laboral: joves, demandants d’ocupació, o persones de col·lectius desafavorits.
Que el model de formació professional a Catalunya ha d’estar vinculat a les necessitats actuals
d’empreses, institucions i entitats socials involucrades directament en la creació d’ocupació a
Catalunya, així com a les necessitats individuals i col·lectives de la ciutadania en aquest àmbit.
Així mateix, ha de permetre anticipar les capacitacions futures de la ciutadania, especialment
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des del punt de vista dels continguts tecnològics i d’habilitats transversals com ara els idiomes,
per tal que constitueixin un avantatge competitiu de Catalunya a escala europea.
Que és voluntat dels signats escometre la funcionalitat d’aquest model a l’horitzó del 2010, a
través de l’esforç i compromís de diàleg mutu.
És en virtut d’aquestes manifestacions que el model de formació professional a Catalunya es
fonamentarà en els següents eixos estratègics i objectius::
1. Incrementar el nombre de persones formades en el sistema de formació professional a
Catalunya en línia amb l’objectiu del II pla de la Formació Professional, d’incrementar en un
40% el nombre d’usuaris de la formació professional a l’horitzó 2010 i amb la finalitat de
garantir la permanència en el sistema principalment de les persones més joves en la seva
etapa reglada, així com d’incrementar i estendre el nombre de persones que escullen la
formació professional com a fórmula de capacitació personal.
2. Aconseguir una millora de la qualitat de la formació a través d’una planificació que
garanteixi l’equilibri òptim entre les necessitats sectorials i territorials vinculades a la
docència de formació professional al llarg de la vida.
A aquest efecte, s’estendrà pel territori de Catalunya una xarxa d’un mínim de 15 centres
especialitzats de formació professional a l’horitzó del 2010 que impartiran formació reglada,
ocupacional i contínua. La xarxa comptarà amb participació dels agents socials.
3. Garantir la flexibilitat i adaptabilitat plena del sistema de formació professional a les
característiques de les persones que demanden capacitació i a les necessitats del teixit
social i econòmic de Catalunya.
Aquesta garantia d’adaptabilitat s’aconseguirà a través d’un model d’avaluacions
continuades de necessitats tant de les persones com de les empreses i institucions, amb la
col·laboració necessària dels agents socials i econòmics. Tanmateix, s’asseguraran
instruments que permetin transferir i capitalitzar crèdits d’aprenentatge al llarg de la vida
tenint en compte les especificitats de l’educació i la formació professional, així com
l’experiència europea de la transferència de crèdits en l’ensenyament superior.
4. Establir itineraris personals formatius a mode de cicle vital que permeti millorar els ratis
d’inserció laboral i de qualitat de l’ocupació de les persones que transiten a través dels
diferents sistemes de formació professional.
S’aconseguirà a través de la garantia d’accés i docència dels diferents subsistemes
formatius (reglat, ocupacional i de contínua) i de la incorporació de fases d’orientació per a
la inserció laboral als centres de la xarxa FP.CAT i, subsidiàriament, als centres que
actualment imparteixen formació professional a Catalunya en algun dels subsistemes
formatius.
5. Formular una metodologia formativa i una planificació que permeti a Catalunya comptar
amb un esquema continu d’accés a la formació professional en línia amb les regions
capdavanteres a Europa.
En aquest sentit, es formularà un model que combini adequadament formació presencial i a
distància i que possibiliti accés a continguts formatius durant les 24 hores del dia i
capil·laritat a totes les zones del territori de Catalunya a través de l’ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació.
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6. Establir un model estable d’adquisició de competències pràctiques principalment per les
persones que cursen estudis de formació en moments de transició entre l’escola i el treball,
entre la desocupació i l’ocupació, i entre la inactivitat i l’ocupació.
Es formularà un model de pràctiques a empreses i institucions en el termini de l’any natural
de 2008 que permetrà sistematitzar els vincles entre el sistema de formació per a l’ocupació
i les empreses i institucions adequades a Catalunya.
7. Adequar completament als estàndards europeus de titulacions i reconeixement de
competències i experiència professional, tota aquella formació adquirida tant sectorialment
com transversal.
8. Fomentar la mobilitat transfronterera de les persones que es troben en procés de formació
professional en qualsevol moment del seu cicle de vida professional, però principalment en
els moments de la formació reglada i ocupacional.
A aquest efecte, s’impulsaran els sistemes de beques a la mobilitat existents i s’ampliarà
l’univers de destinacions de les persones a escala europea com a fórmula per assolir llocs
de treball també fora de les nostres fronteres.
9. Garantir el sosteniment de les inversions públiques necessàries pel manteniment dels nivells
actuals de fons destinats als diferents subsistemes formatius a l’horitzó del 2010, i
incrementar el finançament d’aquelles noves mesures que ho exigeixin, principalment
aquelles relacionades amb la creació de centres especialitzats de formació a Catalunya i el
sistema de beques. En aquest sentit, el segon pla de la Formació Professional preveu una
despesa 2008-2010 per abordar els reptes de millora i innovació de la formació professional
de 108M €, en el marc d’un volum total de recursos anuals per a la FP de 573M €.
10. A tal efecte, el Govern incrementarà les corresponents partides pressupostàries dels
departaments i organismes competents en formació professional a Catalunya.

11. Creació d’una estructura de gerència de la integració de la
Formació Professional
La Comissió Permanent del Consell Català de la Formació Professional donarà efectivitat a les
seves funcions de participació activa en la definició de les polítiques de formació professional,
incloent el coneixement sobre la planificació de l’oferta formativa, així com en el seguiment de
la resta de mesures contemplades en aquesta línia (4) del Bloc de Educació i qualificació de les
persones.
Així mateix, es crearà, al setembre del 2008, una gerència per a la integració de la Formació
Professional a Catalunya, el/la titular de la qual serà anomenat/da pel Govern a proposta
conjunta dels Consellers de Treball i Educació. Dependrà de la Presidència del CCFP, reportant
periòdicament a la seva Comissió Permanent de la qual formarà part, amb veu però sense vot.
Les funcions de la gerència seran, entre d’altres, les següents:
•
•
•

Impulsar i dur a terme el procés d’integració de la Formació Professional a Catalunya
La coordinació de les actuacions dels Departaments de Treball i Educació que incideixen en
el procés d’integració de la Formació Professional, així com dels projectes comuns dels dos
Departaments en matèries de l’àmbit de la formació professional.
La coordinació amb els diferents organismes implicats en el desenvolupament de la
integració dels sistemes de formació professional.
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•
•
•
•

El seguiment i l’avaluació de les accions derivades dels àmbits d’actuació, així com la
identificació de possibles noves actuacions d’interès per al procés de construcció d’un nou
espai català de Formació Professional.
La informació periòdica de les actuacions conduïdes a la Comissió Permanent del Consell
Català de Formació Professional.
El suport tècnic al Consell Català de la Formació Professional.
Així com totes aquelles funcions que pugui encomanar el Consell Català de la Formació
Professional.

Els àmbits d’actuació de la gerència seran els següents:
•

L’àmbit de les qualificacions professionals, representat per l’Institut Català de Qualificacions
Professionals, òrgan tècnic del Consell Català de Formació Professional, que té entre les
seves funcions l’elaboració del catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, l’oferta
formativa modular integrada i la coordinació i organització dels processos d’acreditació de
competències.

•

L’àmbit de la Xarxa FP.CAT, que tindrà entre les seves funcions la implementació,
coordinació, supervisió i control dels centres que constituiran aquesta nova xarxa, així com
el disseny de metodologies i materials didàctics, l’impuls i coordinació dels grups
metodològics dels òrgans consultius, l’elaboració d’estudis i del pla anual i l’avaluació de la
xarxa.

•

L’Àrea d’Orientació Professional, que garantirà la coordinació d’actuacions i l’optimització
dels diferents serveis dedicats a la informació i l’orientació professional, d’acord amb les
prioritats assenyalades pel II Pla General de Formació Professional a Catalunya

En el marc de l’àmbit de la Xarxa FP.Cat, correspondrà a la direcció de la Xarxa FP.CAT, en
dependència de la gerència, l’exercici executiu de les funcions següents:
a) Establir els criteris per a la creació i manteniment del catàleg modular de formació
professional.
b) Dissenyar l’oferta de formació professional de caràcter integrat, tenint en compte les
demandes formatives de la societat catalana i els criteris de distribució territorial i
sectorial de formació professional a Catalunya.
c) Establir els criteris per al procés d’avaluació i certificació de les competències
professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral i l’aprenentatge no formal.
d) Aprovar els criteris per a l’elaboració dels estàndards de qualitat que hauran de comptar
els centres de la xarxa FP.CAT.
e) Dissenyar les línies estratègiques del sistema d’informació i orientació per a la formació
professional.
f) Realitzar propostes per a l’assignació de recursos.
g) Avaluar i fer el seguiment del Pla FP.CAT
L’estructura de la Xarxa FP.CAT comptarà amb un Consell Rector que tindrà, entre les seves
funcions, les següents:
- Elaboració del pla estratègic de la formació en els centres de la Xarxa.
- Establiment de criteris orientatius per a l’adequació de l’oferta formativa a la demanda i
l’elaboració de plans formatius.
- Definició de criteris per a l’homologació de centres, així com informe previ sobre els centres
que es proposen formin part de la xarxa.
- Informe previ sobre l’admissió de membres no permanents dels diferents Consells Socials
dels centres de la Xarxa.
- Realitzar propostes per a l’assignació de recursos.
- Elaboració de plans de difusió i promoció a empreses i treballadors.
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El Consell Rector de la Xarxa FP.CAT, en el que participaran, a banda de les administracions, les
organitzacions sindicals i empresarials mes representatives de Catalunya, serà presidit per la
persona que ostenti la gerència per la integració de la Formació Professional a Catalunya. La
primera reunió del Consell Rector es realitzarà abans del mes d’agost del 2008.
Es realitzaran les oportunes modificacions normatives, en un termini no superior als 12 mesos
des de la signatura de l’Acord Estratègic, per tal de donar cobertura i efectivitat a l’estructura
anterior.
Fites
Indicadors d’assoliment de la mesura:
2008
2009
2010
2011
√
1. Modificació del reglament del CCFP
2. Creació de la gerència del procés d’integració de la
Formació Professional
3. Creació del Consell Rector de la Xarxa FP.CAT
4.Creació i posada en marxa de l’estructura de gestió del
Pla FP.CAT
5. Posada en marxa de l’estructura de gestió de l’Àrea
d’Informació i Orientació Professional

√
√
√
√

2009
2010
2011
2008
Import
Política de despesa:
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
Pressupost (M€): (*)
Inversió:
Unitat Responsable: : Direcció General d’ensenyament professional artístic i especialitzat (EDU) i Servei
d’Ocupació de Catalunya (TRE)
Intervé: Secretaria d’Indústria (DIUE)
(*) no es fa constar, atès que es tracta de despeses d’estructura (Capítol I)

12.

Impuls del Pla FP.CAT

El Govern posarà en marxa el Pla FP.CAT amb la missió d’avançar en la construcció d’un Model
Català de Formació Professional que asseguri la transparència, permeabilitat i qualitat dels
diferents subsistemes de Formació Professional. Aquest nou model ha de poder respondre
adequadament a les necessitats de competitivitat i internacionalització de les empreses, a més
de contribuir a la cohesió social, al foment de la igualtat d’oportunitats entre les persones i a la
seva mobilitat dins l’espai europeu.
El Pla FP.CAT tindrà com objectiu prioritari el desplegament d’una Xarxa de quinze Centres a
l’horitzó 2010, que serà el referent de la nova Formació Professional.
Els objectius principals del Pla FP.CAT seran:
-

Estructurar la formació professional en relació al Catàleg de Qualificacions
Professionals, flexibilitzant i agilitzant la incorporació de noves qualificacions i/o
competències reclamades pel sector productiu.
Adequar el Catàleg de Qualificacions Professionals al sistema europeu de transferència
de crèdits (ECVET-ECTS)
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-

-

Definir un sistema d’avaluació i acreditació de competències, inclosos els aprenentatges
no formals i informals, vàlid per a tot el sistema de formació professional, assequible i
funcional.
Flexibilitzar les passarel·les entre la formació professional i l’ensenyament superior.
Establir les condicions i estàndards de qualitat dels centres que oferiran formació
professional integrada.
Promocionar una marca de prestigi (FP.CAT) reconeguda en el mercat de treball.

Les principals funcions dels centres FP.CAT seran:
•

•
•
•
•

•
•
•

Impartir una oferta formativa integral, al voltant del catàleg modular de formació
professional, dirigida a l’obtenció dels títols de formació professional i dels certificats de
professionalitat; així com altra oferta formativa que pugui donar resposta a les demandes
dels treballadors i de les empreses.
Vincular-se amb el seu entorn sectorial i territorial a fi i efecte de poder ser un referent
formatiu, incidint especialment en àmbits com la formació de formadors i la formació en
centres de treball.
Implementar un sistema d’informació, orientació i assessorament per a empreses i
treballadors, permanentment actualitzat i lligat a la realitat del sector productiu, en
coordinació amb la xarxa d’Oficines de Treball.
Promoure i participar en el procés d’avaluació i certificació de les competències
professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral i l’aprenentatge no formal.
Impulsar accions i projectes d'innovació permanent i de bones pràctiques que puguin ser
transferibles a la resta dels centres de la xarxa, així com desenvolupar projectes
experimentals i experiències pilot amb altres centres de formació professional de regions de
la Unió Europea.
Desenvolupar accions de formació de formadors, facilitant la incorporació d’experts i
professionals sectorials a la pràctica docent.
Col·laborar amb els diferents observatoris, l’ICQP i amb d’altres organitzacions i entitats en
l’anàlisi de l’evolució de l’ocupació i del sistema productiu.
Superar la diferència centre/empresa, incorporant aquesta última al sistema integrat com
un element més de l’itinerari formatiu.

Durant la vigència de l’Acord estratègic es posaran en marxa diversos centres de la xarxa,
especialitzats sectorialment i també de caràcter transversal o multisectorial, d’acord amb allò
que en el seu moment es pugui determinar.
Per al seu finançament, els centres de la Xarxa FP.CAT, comptaran amb una fórmula basada en
el compromís de col·laboració entre el sector públic i el sector privat; disposant d’una inversió
primera, per endegar el projecte, que es nodrirà de les aportacions públiques i privades del
conjunt d’administracions i institucions participants. A més, és garantiran els recursos
necessaris per al manteniment del centre, mitjançant la signatura de contractes-programa
plurianuals amb l’administració, que regularan els compromisos recíprocs entre les diferents
entitats.
El Pla FP.CAT haurà de donar resposta de manera ràpida i eficaç a les necessitats del sistema
productiu, oferint una formació professional integrada, uns serveis d’orientació i informació i un
procés d’acreditació de l’experiència laboral que permetin, als treballadors i a les empreses,
atendre les demandes de qualificació i requalificació. Així mateix, haurà de constituir un dels
principals referents dels canvis i de les professions emergents dels sectors productius de
Catalunya duent a terme accions específiques per a promoure l’actualització i la innovació de la
formació professional.
Aquests serveis s'han de plasmar en una xarxa de centres caracteritzats per la seva autonomia
organitzativa, pedagògica i de gestió basada en el projecte de centre i en el principi
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d’excel·lència. Així mateix, s’haurà d’establir com a requisit primordial per a la obtenció de la
marca FP.CAT, que el centre compleixi amb els estàndards de qualitat prefixats.
Els agents econòmics i socials més representatius a Catalunya i els ajuntaments formaran part
en tot cas dels Consells Socials dels centres públics i privats membres de la Xarxa FP.CAT. Així
mateix, empreses representatives del territori i/o sector i altres entitats podran formar-ne part
d’acord amb les necessitats de cada centre de la xarxa.
Entre les funcions del Consell Social estaran:
- Establir les directrius del pla de centre
- Planificar i fer el seguiment de les activitats del centre
- Informar de forma prèvia sobre el pressupost i el balanç del centre
- Informar de forma prèvia sobre la proposta de direcció de centre
- Realitzar la detecció de necessitats formatives del sector i propostes de formació
- Avaluar periòdicament els resultats del centre
El Govern de la Generalitat de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consorci de la
Formació Contínua de Catalunya, hauran de dotar els centres que s’incorporin a la xarxa FP.CAT
dels recursos que els corresponguin en matèria de Formació Professional inicial i de Formació
Professional per a l’ocupació.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de cursos oferts del catàleg modular de
formació professional
2. Nombre de centres incorporats a la xarxa
FP.CAT(*)

Fites
2008

2009

2010

2011

4

9

16

30

7

15

25

2008

2009

2010

2011

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
4,9
5
5
5,2
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’ensenyament professional artístic i especialitzat (EDU) i Servei
d’Ocupació de Catalunya (TRE)
Intervé: Secretaria d’Indústria (DIUE)
Política de despesa:

(*) Es compten els impulsats pel govern i els adherits a la xarxa, per la qual cosa el pressupost segueix una trajectòria
diferent del creixement del número de centres. Paral·lelament es substanciaran fórmules per trobar finançament
alternatiu, incloent finançament privat

13.

Millorar la qualitat de la Formació al llarg de la vida

El desplegament progressiu de la Xarxa de centres FP.CAT servirà d’exemple per a que la resta
del sistema de Formació Professional s’adeqüi i s’integri progressivament als principis i valors
recollits en el nou Pla FP.CAT. L’objectiu final és aconseguir una formació més orientada i
consolidada a través d’una sèrie de centres amb alts estàndards de qualitat i una formació
adaptada a les necessitats del mercat.
En aquesta línia, i complementàriament amb el Pla FP.CAT, els Departaments de Treball i
Educació duran a terme les següents actuacions, les quals es sotmetran a les funcions
participatives i de seguiment pròpies del Consell Català de la Formació Professional:

32

Acord estratègic
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació
i la competitivitat de l’economia catalana

•

•
•
•
•

Millorar la planificació de l’oferta formativa: s’adequarà l’oferta formativa a les necessitats
de les persones i de les empreses. Per aquesta tasca es comptarà amb l’Observatori del
Treball, els observatoris territorials i sectorials, i els propis centres per a la detecció de
necessitats de la demanda.
Dissenyar mòduls, materials didàctics i programes innovadors per al subsistema de
formació per a l’ocupació (ocupacional i continua).
Homogeneïtzar els mecanismes de certificació de la qualitat.
Realitzar la formació de formadors i els intercanvis amb les empreses.
Adaptar els processos d’acreditació i certificació de competències i professionalitat a les
necessitats del mercat de treball.

Entre d’altres projectes innovadors, es realitzarà un especial èmfasi en el desenvolupament
d’accions de foment de l’èxit escolar en l’àmbit de l’FP així com en la posada en pràctica
d’iniciatives que garanteixin l’alternança formació-treball. Aquestes iniciatives tindran com a
objectiu el garantir el seguiment i finalització dels estudis de formació professional reglada així
com l’efectiva contractació estable posterior dels/les estudiants en els darrers anys dels estudis
de formació professional, especialment en les matèries corresponents a sectors on es demana
personal qualificat per part del teixit productiu a Catalunya.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1 Nombre de formadors que passen per accions de
formació i reciclatge
2. Nombre de centres certificats de qualitat
3. Nombre de projectes d’innovació i experimentació
endegats

Fites
2008

2009

2010

2011

210

260

380

500

7

13

19

25

1

3

5

7

2008

2009

2010

2011

Import
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
1,55
1,73
2,1
2,5
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’ensenyament professional artístic i especialitzat (EDU) i Servei
d’Ocupació de Catalunya (TRE)
Intervé: Secretaria d’Indústria (DIUE)
Política de despesa:

14. Posada en marxa d’un model integral d’informació i orientació
sobre la FP
Per tal de contribuir a l’augment de les persones que inicien i acaben els estudis de Formació
Professional s’incorporarà als punts d’informació i orientació de les escoles, als centres de
Formació Professional, als centres de la Xarxa FP.CAT i a les Oficines de Treball, informació i
recursos adequats sobre les opcions que ofereix la FP i les sortides professionals de cada
especialitat. Aquest servei d’informació i orientació ha de permetre als treballadors
l’acompliment d’itineraris formatius i professionals.
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En el desenvolupament del model d’informació i orientació sobre la FP es comptarà amb la
col·laboració dels agents socials donat el seu coneixement profund del sistema productiu i del
mercat de treball català.
El Govern es compromet a dur a terme les següents actuacions:
•
•
•

Dissenyar i implementar un sistema eficaç i àgil d’informació, orientació i assessorament
sobre les possibilitats de la Formació Professional, les necessitats actuals del mercat de
treball i les tendències de futur.
Reestructurar els punts d’informació i orientació, creant noves estructures i obrint nous
punts d’atenció, segons una distribució territorial i sectorial equilibrada, on es duran a
terme actuacions individuals i col·lectives als demandants dels serveis.
Formar l’equip de professionals adequats perquè els usuaris rebin una atenció del màxim
nivell en els diferents punts de la xarxa d’orientació-informació.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de punts d’informació-orientació de la xarxa
de formació professional en el seu conjunt
2. Nombre d’usuaris/àries atesos/es
3. Nombre de derivacions a estudis de Formació
Professional

Fites
2008

2009

2010

2011

20

24

28

30

2.000

2.400

2.800

3.000

660

800

930

1.000

2008

2009

2010

2011

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
Despesa
0,30
0,36
0,374
0,40
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’ensenyament professional artístic i especialitzat (EDU) i Servei
d’Ocupació de Catalunya (TRE)
Política de despesa:

15.

Prestigiar i tornar a posicionar la marca FP en el mercat

L’FP no és actualment una marca de suficient prestigi amb una capacitat atractiva baixa per a
les persones i empreses que es plantegen emprendre algun tipus de Formació. La consideració
social de l’FP segueix essent pobre i es percep moltes vegades com l’alternativa per a les
persones que no tenen capacitat d’accedir a la universitat. Els signants de l’Acord es
comprometen a tornar a posicionar la marca FP com una alternativa formativa de nivell, amb
possibilitats d’inserció laboral amb llocs de treball qualificats i estables. Per dur a terme aquesta
estratègia de reposicionament es duran a terme les següents actuacions:
•
•
•
•

Campanyes de promoció i publicitat enfocades a tornar a posicionar la marca FP
Actes i jornades a càrrec dels Departaments de Treball i Educació, així com els agents
socials, amb l’objectiu de prestigiar les possibilitats formatives i d’inserció laboral de l’FP.
Presència amb una imatge de nivell a les diferents Fires sectorials que se celebren a
Catalunya.
Promocionar el sistema de qualificacions i de certificació de competències
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Pressupost de promoció de la FP

Política de despesa: nd (EDU)

2008
0,44

2009
0,45
2008

Fites
2010
0,47
2009

2011
0,48
2010

2011

Import
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
0,44
0,45
0,47
0,48
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’ensenyament professional artístic i especialitzat (EDU) i Servei
d’Ocupació de Catalunya (TRE)

16. Programa de beques compensatòries i de mobilitat dels alumnes
d’FP
Beques de mobilitat:
El Govern es compromet a destinar recursos econòmics a Beques a la Mobilitat per als alumnes
d’FP que:
•

Tinguin la residència en zones amb baixa oferta de formació professional pública i desitgin
formar-se en centres finançats amb recursos públics. L’objectiu és donar resposta a les
persones que habiten en comarques amb baixos índexs de població on no és possible
mantenir una oferta d’FP suficientment àmplia, estable i variada.

•

Desitgin fer estudis professionalitzadors de cicles formatius amb oferta reduïda.

Beques compensatòries:
D’altra banda, s’impulsarà un paquet de beques compensatòries específic per als estudiants de
Formació Professional. Aquestes beques han de contribuir a estimular l’accés a la Formació
Professional, compensant els costos d’oportunitat amb relació a possibles ofertes d’ocupació,
facilitant la simultaneïtat d’estudis i feina i, en definitiva, facilitant que tots els estudiants
culminin el cicle formatiu iniciat. Aquest sistema de beques es fixarà d’acord a criteris com la
renda, excel·lència acadèmica i sector. En el marc del Consell Rector de la Xarxa FP.CAT es
negociarà els paràmetres de les noves beques compensatòries per tal de posar-les en marxa a
partir del 2009 dins de la Xarxa FP.CAT i estendre-les amb posterioritat a la resta del sistema.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de Beques a la Mobilitat concedits
2. Nombre de Beques compensatòries concedides

2008
1.000

2009
1.200

-

500

Fites
2010
1.400

2011
1.600

1.000

1.500

2009
2010
2008
Import
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
1
1,7
2,4
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’ensenyament professional artístic i especialitzat (EDU)

2011

Política de despesa: nd (EDU)

3,1
-

17. Pla de Desenvolupament de la Formació en Centres de Treball
(FCT)
El Govern es compromet a aplicar el Pla de desenvolupament de la Formació en Centres de
Treball (FCT), elaborat amb els agents socials i aprovat per unanimitat per la comissió
constituïda a aquest efecte. S’aplicaran un conjunt de mesures agrupades en tres grans blocs:

A. Formació dels professionals que intervenen en el seguiment de la FCT
•

Elaborar un pla de formació permanent de les persones que realitzen la tutoria de
seguiment de la formació en centres de treball (FCT) de l’alumnat dels cicles formatius de
formació professional. Aquest pla ha de facilitar promoure experiències i intercanvis que
millorin la FCT.

B. La realització de la FCT
•

Desenvolupar les funcions i les responsabilitats de les persones que intervenen en la FCT,
així com criteris per a la seva realització.

•

Elaborar un model organitzatiu i metodològic de l’FCT, per tal d’optimar els recursos i
millorar la qualitat i l’eficiència de l’FCT.

•

Garantir, previ a la realització de l’estada formativa, el coneixement de la normativa
específica de prevenció de riscos laborals dels lloc de treball per part de l’alumne.

•

Estudiar la viabilitat de crear eines telemàtiques que donin suport i facilitin el seguiment de
la formació en centres de treball.

•

Impulsar una major participació de la Representació Legal dels Treballadors en el
seguiment de l’FCT.

•

Realitzar un estudi de revisió de les assegurances de danys personals, mort i invalidesa, de
l’alumnat i professorat en formació en els centres de treball per tal de valorar si els imports
estan actualitzats i si cal millorar la cobertura.
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C. La millora de la qualitat de la FCT
•

Incrementar les estades de formació en centres de treball fora de Catalunya, per promoure
la mobilitat de les persones.

•

Definir un sistema d’indicadors de l’FCT que permeti avaluar la seva qualitat i identificar
oportunitats de millora.

•

Establir mecanismes d’identificació de les “bones pràctiques” que es donen a l’FCT, per tal
de posar a l’abast dels centres i les empreses models de referència de qualitat i procedir al
seu reconeixement social.

•

Promoure, en tots els nivells i àrees funcionals de l’empresa, accions de difusió de la funció
i el valor de la formació en centres de treball en l’educació de l’alumnat en el context del Pla
d’Acollida de l’empresa.

•

Impulsar, mitjançant un procediment adequat d’homologació de centres de treball
col·laboradors, la implicació d’aquelles empreses que poden garantir llocs de pràctiques
amb un major potencial d’aprenentatge.

Paral·lelament, en el marc del Consell Rector de la Xarxa FP.CAT i en el termini màxim d’un any
des de la signatura de l’Acord, s’iniciarà un estudi que incorporarà propostes de millora i noves
fórmules sobre la Formació en Centres de Treball
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de Centres de Treball que acullen alumnes
d’FP en pràctiques
2. Nombre de centres de treball inclosos en el
procediment d’homologació

Política de despesa: nd (EDU)

2008
20.000

2009
21.000

100

300

2008

Fites
2010
22.000

2011
23.000

10.000

23.000

2009

2010

2011

Import
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
0,1
0,1
0,1
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’ensenyament professional artístic i especialitzat (EDU)

18.

0,1
-

Extensió de la mobilitat transfronterera

El Govern promourà que els alumnes de centres de Formació Professional sostinguts amb fons
públics tinguin l’opció de fer una estada de formació pràctica en empreses d’altres països de la
Unió Europea mitjançant les següents actuacions:
•

Participació dels centres en projectes d’innovació i d’intercanvi amb altres centres de la Unió
Europea.

•

Formació del professorat per a la preparació i gestió de projectes de mobilitat. També
s’inclouran mesures per a la carrera docent que estimulin la participació en programes de
mobilitat.
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•

Estudi de fórmules per al finançament bilateral (no dependent de la Comissió Europea)
d’intercanvis d’estades formatives en empreses.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d’alumnes de cicles formatius (grau mitjà i/o
superior) que fan una estada formativa en empreses
d’altres països

2008

2009

Fites
2010

2011

1.000

1.100

1.200

1.300

2008

2009

2010

2011

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
1,2
1,2
1,2
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’ensenyament professional artístic i especialitzat (EDU)
Intervé: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Política de despesa: nd (EDU)

19.

1,2
-

Desplegament de la Formació Professional a distància

En el marc de la flexibilització de la Formació Professional, el Govern impulsarà la modalitat de
formació a distància com una formació integrada, oberta, innovadora i de qualitat, amb una
oferta àmplia d’ensenyaments de Formació Professional.
Les actuacions més significatives seran:
•

Plena aplicació de les mesures previstes al Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual
s’estableixen diverses mesures que flexibilitzin l'oferta dels ensenyaments de formació
professional específica. A les mesures previstes al Decret se n’hi afegiran d’altres, com ara
la formació semipresencial, que permetin als alumnes acabar la seva formació amb
independència de la seva circumstància professional.

•

Millora i extensió de l'oferta dels ensenyaments a distància de graduat en secundària,
batxillerat i FP.

•

Incorporació de nous ensenyaments que s'ofereixen a distància: cicles formatius i cursos
de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius.

•

Elaboració de materials dels diferents nivells educatius, per als ensenyaments a distància.

•

Formació de professorat de diferents nivells educatius, per a la formació a distància.

•

Programació de crèdits que doni resposta a les necessitats específiques de formació de les
persones que han participat en les convocatòries d’acreditació de competències.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de nous ensenyaments que s'ofereixen a
distància (estudis secundaris, batxillerat, cicles
formatius)
2. Nombre d’inscripcions als ensenyaments que
s'ofereixen a distància

2008
3

2009
3

Fites
2010
3

6.500

7.000

7.500

2009
2010
2008
Import
Política de despesa: nd (EDU)
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa:
Pressupost (M€):
Inversió:
0,6
0,6
0,6
Unitat Responsable: Direcció General d’ensenyament professional artístic i especialitzat (EDU)
Intervé: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

20.

2011
3
8.000

2011

0,6

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

El Govern organitzarà una oferta de formació que professionalitzi els joves i persones adultes
que no han aconseguit graduar-se tot impulsant una major interrelació amb la Formació
Professional inicial. Les actuacions que es duran a terme són les següents:
•

Detecció de necessitats de qualificació a les quals han de donar resposta els PQPI

•

Disseny i consolidació de la nova oferta de PQPI que incorpori els principals valors dels
actuals Programes de Garantia Social i en corregeixi les seves mancances

•

Inici de l’experimentació dels nous PQPI el setembre de 2008

•

Coordinació amb Educació Permanent (EP) per tal de garantir una oferta adequada a les
necessitats del territori, i evitar, si és el cas, duplicitats de serveis adreçats al mateix
col·lectiu

•

Establiment de passarel·les entre PQPI i Cicles de Formació de Grau Mig (CFGM)

•

Desenvolupament dels mòduls per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària
Obligatòria (GESO) en coordinació amb EP

•

Ordenació dels Programes de QPI i desenvolupament normatiu corresponent.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Ordenació i desenvolupament normatiu dels PQPI
2. Nombre d’usuaris dels PQPI
3. Nombre de perfils professionals PQPI

2008
√

2009

Fites
2010

5.500
15

6.000
18

6.300
22

2011

6.500
25

2009
2010
2011
2008
Import
Política de despesa: nd (TRE)
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa:
7,5
8
8
8,5
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Servei d’Ocupació de Catalunya (TRE) i Direcció General d’ensenyament professional
artístic i especialitzat (EDU)

21. Establiment de passarel·les que permetin una flexibilitat
màxima entre cicles educatius
El Departament d’Educació, en col·laboració amb el Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa i les universitats catalanes, establirà i posarà en marxa totes les passarel·les possibles
per a permetre una transició sense problemes i una flexibilitat màxima entre els ensenyaments
postobligatoris.
Aquestes passarel·les tindran especialment en compte a la Formació Professional, i els
direccionaments es produiran tant de la Formació Professional de grau superior cap a l’educació
universitària com d’aquesta cap a la FP de grau superior.
Es treballarà per estendre el reconeixement de crèdits entre cicles formatius de grau superior
de la formació professional específica i els estudis universitaris a un major nombre de
titulacions. En aquest sentit, i en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, es
continuarà treballant amb les universitats catalanes per tal que validin com a assignatures ja
cursades els crèdits que s’hagin determinat en els diferents acords de reconeixement. Aquests
crèdits constaran com a reconeguts en l’expedient acadèmic dels estudis universitaris.
De forma complementària, i també en el marc del mateix Consell Interuniversitari, s’establiran
els acords necessaris per a la convalidació de determinats crèdits dels Cicles Formatius de Grau
Superior als estudiants universitaris que així ho sol·licitin, sempre en funció del nombre de
crèdits superats en els seus estudis.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de passarel·les establertes entre
ensenyaments
2. Nombre d’alumnes que les realitzen

2008
100

2009
120

Fites
2010
140

6.000

6.250

6.500

2009
2010
2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
0,1
0,1
0,1
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’ensenyament professional artístic i especialitzat (EDU)
Intervé:
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa

2011
160
6.750
2011

Política de despesa: nd (EDU)

22.

0,1
-

Promoció de la Formació a les empreses

Per aconseguir dinamitzar la Formació Professional, és clau que les empreses valorin i
inverteixin en els seus recursos humans. L’avantatge competitiu principal de les empreses està
en el talent i les capacitats de les seves persones i la formació és una peça clau en aquest
engranatge.
Per millorar la qualitat i la quantitat de formació proporcionada per les empreses als seus
treballadors, es fomentarà que les empreses:
•
•
•
•
•
•
•

Formalitzin el seu procés de formació
Dissenyin la Formació per encabir a tots els treballadors
Facilitin que els treballadors participin en la planificació de la formació, a través de la
seva representació legal
Revisin regularment les necessitats formatives de les diferents persones
Participin en la seva formació efectiva
Avaluïn els resultats en matèria de formació regularment
Promoguin processos d’acreditació de les competències professionals dels
treballadors/es.

Des del Govern es donarà recolzament i assessorament en l’elaboració dels plans de formació
per part de les empreses.
El Govern reconeixerà anualment a les empreses que compleixin tots els requeriments en
matèria de formació amb una distinció especial.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d’empreses assessorades

Política de despesa: nd (TRE)

Pressupost (M€):

2008
nd

2009
nd

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
0,4

Fites
2010
nd
2009

2011
nd
2010

2011

Despesa:
0,4
0,4
Inversió:
Unitat Responsable: Servei d’Ocupació de Catalunya (TRE)
Intervé:
Direcció General d’ensenyament professional artístic i especialitzat (EDU) / Secretaria
d’Indústria (DIUE)
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Bloc 2: Educació i qualificació de les persones
Línia 5: Èxit escolar
Mesures: 23 a 25

23. Impulsar la inclusió i l’èxit escolar, i reduir l’abandonament
prematur de l’alumnat
Els signants de l’Acord es comprometen a avançar cap a una educació de qualitat, integradora,
cohesionadora i dins d’un marc d’igualtat d’oportunitats. Entre els objectius principals que es
volen promoure es troben la creació d’un servei públic educatiu que integri tots els centres
públics i concertats, la millora de les condicions i qualitat del professorat, la implicació de les
famílies en un model educatiu compartit, la co-responsabilitat dels ajuntaments amb l’educació,
i la co-responsabilitat i gestió autònoma dels centres. A més, es vol avançar cap un increment
progressiu de les despeses en Educació per assolir un 6% del PIB de Catalunya.
D’acord amb això, i una vegada detectades les àrees d’escolarització amb menor taxa d’èxit
escolar, el Departament d’Educació acordarà plans estratègics d’actuació territorial que ajudin a
millorar el nivell d’èxit escolar. D’aquests plans se’n derivaran:
•

•

•

La elaboració de plans estratègics per part dels centres educatius que concretaran la seva
gestió autònoma i acordaran amb el Departament d’Educació les estratègies per millorar la
qualitat del servei educatiu i l’èxit educatiu concretant les actuacions que farà el centre i els
compromisos de recursos que aportarà el Departament. Ambdues parts faran un seguiment
en el temps dels compromisos mutus.
Plans educatius d’entorn cohesionats entre el Departament d’Educació i els Ajuntaments,
amb una orientació inclusiva i cohesionadora i adreçats a tot l’alumnat i a tota la comunitat
educativa, amb una especial sensibilitat pels sectors socials més desafavorits. Aquests
plans seran especialment importants en àrees d’escolarització amb menor taxa d’èxit
escolar. Entre d’altres mesures es continuaran obrint els centres educatius públics a les
activitats complementàries com a mesura per a lluitar contra el fracàs escolar.
La promoció de contractes programa, en els termes previstos en el Pacte Nacional per a
l’Educació

Per altra banda, i dins les programacions anuals dels centres públics i concertats, es fomentarà
la inclusió de tota una sèrie d’actuacions destinades a millorar les taxes d’èxit escolar i reduir
l’abandonament prematur de l’alumnat:
•
•
•
•

•
•
•

Implementació d’estratègies per a la detecció de l’alumnat amb risc de fracàs escolar.
Actuacions organitzatives i de reforç orientades a millorar l’autoestima i l’actitud de
l’alumnat davant els processos d’ensenyament- aprenentatge.
Actuacions de reforç i motivació per a l’alumnat amb dificultats per a l’assoliment dels
objectius i les competències bàsiques de l’educació primària.
Actuacions de reforç, organitzatives i/o metodològiques per incrementar la taxa d’èxit de
graduats en Educació Secundària Obligatòria (ESO), especialment de l’alumnat de primària
que promocioni a l’educació secundària sense haver aconseguit algun dels objectius de
l’etapa anterior o de l’alumnat de secundària amb dificultats d’aprenentatge.
Posada en marxa dels Programes de Diversificació curricular de l’ESO com a mesures
d’atenció a la diversitat dins els centres de secundària.
Actuacions d’orientació, motivació, organitzatives i de reforç de l’alumnat per incrementar la
taxa d’èxit de titulats en estudis d’educació secundària post-obligatòria.
Millora de la formació inicial i continuada del professorat
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Per últim, i progressivament, es desplegaran les recomanacions de l’informe per a la millora
dels resultats del sistema educatiu a Catalunya realitzat pel Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu i que aprofundeix en les causes i les línies de treball per a millorar els
resultats educatius. Aquest desplegament es farà de forma participada amb els agents
econòmics i socials. En aquest sentit, es considera necessari incorporar habilitats i valors en el
procés formatiu dels estudiants que van més enllà dels estrictes coneixements, com ara la
cultura de l’esforç, el treball en equip, la creativitat, la iniciativa, el pensament crític i versàtil, i
el valor del treball. En el marc de l’Acord, es crearà un grup de treball format per experts i
persones proposades pels signants de l’Acord perquè presenti propostes en aquesta direcció.
Per tal d’avaluar l’impacte de les diferents actuacions, es posarà en marxa un sistema
d’indicadors a nivell global i territorial per conèixer l’aplicació de les mesures previstes i el
progrés dels indicadors d’èxit escolar i cohesió social.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Percentatge de graduats en ESO, de l’alumnat avaluat
a 4t d’ESO (2006: 77%)
2. Percentatge de població entre 18 i 24 anys amb
formació màxima d’ESO, que no continua estudis
posteriors ( 2006: 29%)
3. Percentatge de població entre 20 i 24 anys amb
titulació en educació secundària post-obligatòria ( 2006:
65 %)
4. Percentatge de centres educatius públics amb gestió
autònoma a través de plans estratègics
5. Índex de millora dels resultats educatius dels centres
autònoms
6. Nombre de plans educatius d’entorn a Catalunya
7. Percentatge de centres que disposen d’un pla de
formació de centre
8. Nombre de centres educatius que s’obren a les
activitats complementàries
9. Percentatge de despesa en Educació respecte al PIB

Fites
2008

2009

2010

2011

78%

79%

80%

82%

28 %

26 %

23 %

20 %

66%

67%

69%

72%

14 %

18 %

22 %

26 %

100

103

106

110

95

115

135

155

31%

50%

75%

100%

664

884

1104

1324

nd

nd

nd

nd

2009

2010

2011

227,2
Despesa
21
256,8
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat (EDU)

266,5
-

277
-

Política de despesa: 42

Pressupost (M€):

2008
Import
Altre
inclòs al finançam
pressupost
ent
inicial
extern
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24. Reforçar les tecnologies de la informació i del coneixement
(TIC) a l’escola
Es dotarà els centres educatius d’equipaments informàtics, telemàtics i audiovisuals així com de
connexions a Internet que permetin la utilització de les TIC per part de professorat i alumnat
com una eina pròpia de la programació curricular del centre.
El Departament d’Educació fomentarà l’ús de les TIC no només com a contingut propi sinó com
un instrument que recolzi els processos d’ensenyament-aprenentatge i permeti el treball en
xarxa entre centres de dins i de fora de Catalunya. Entre d’altres mesures, es promourà la
formació i l’assessorament del professorat en el domini i utilització adequada d’aquestes
tecnologies, i així mateix la investigació i la innovació educativa en aquest àmbit.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Percentatge de centres amb connexió a banda ampla
a les aules.
2. Nombre de professors formats, anualment, en TIC

Fites
2008

2009

2010

2011

35 %
17.500

65 %
18.000

100 %
18.500

100 %
19.000

2008
Import
Política de despesa: 42
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
35,5
1,7
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’Innovació (EDU)

25.

2009

2010

2011

38,4
-

39,6
-

40,7
-

Reforçar l’acollida i integració de l’alumnat immigrant

El Departament d’Educació establirà sistemes de traspàs d’informació entre els centres
educatius i els serveis locals per a la detecció de la situació d’arribada dels alumnes, i impulsarà
plans d’entorn local que permetin la integració dels alumnes immigrats.
Des dels centres educatius es seguirà amb els plans d’acollida de l’alumnat per a l’aprenentatge
de la llengua i la cultura mitjançant un sistema d’aules d’acollida dins dels mateixos centres,
que permetin l’escolarització compartida entre el grup classe i aquestes aules. Es dotarà d’aules
d’acollida als centres en funció del nombre i procedència d’alumnes nouvinguts.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de centres amb aula d’acollida (*)
2. Nombre de centres amb programa d’immersió

Fites
2008

2009

2010

2011

1.164
100

1.264
300

1.364
500

1.439
500

2008
Política de despesa: 42

2010

2011

48,6
-

52,2
-

55,3
-

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial

Despesa
45,2
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’Innovació (EDU)
Pressupost (M€):

2009

-

(*) Per al curs 2007/2008, els criteris que s’han tingut en compte per a la dotació de professorat per a l’aula d’acollida
als centres han estat: més de 9 alumnes nouvinguts els darrers 24 mesos a ESO ( secundària i cicles mitjà i superior
(primària) ; percentatge d’alumnes estrangers superior al 10 % de l’alumnat ; equilibri en l’oferta educativa dels centres
d’un mateix municipi

46

Acord estratègic
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació
i la competitivitat de l’economia catalana

Bloc 2: Educació i qualificació de les persones
Línia 6: Anglès
Mesures: 26 a 32

26. Desenvolupar el pla de l’anglès: mesures globals per als centres
educatius
El Govern promourà les següents actuacions globals en els centres educatius:
•

Millorar la presència de l’anglès al currículum desdoblant progressivament els grups
d’alumnat tant a primària com a secundària i treballant, per tant, amb grups més reduïts.
Aquesta mesura significa millorar la capacitació en anglès de professorat no especialista
tant a primària com a secundària.

•

Incorporar progressivament i a partir de projectes propis tots els centres educatius al Pla de
l’Anglès, que comporta:
o Avançament de l’anglès a l'Educació Infantil
o Continguts no lingüístics en anglès a primària
o Continguts equivalents a una àrea en anglès a l'ESO i al Batxillerat
La generalització a tots els centres està prevista per al 2015.

•

Reforçar la presència de persones que ajudin el professorat a implementar les mesures del
Pla de l'Anglès. Es definirà el perfil professional per al personal de reforç i s’augmentarà la
seva presència als centres.

•

Fomentar l’intercanvi i la contractació de professorat d’altres països per afavorir i donar
suport a la formació del professorat de Catalunya.

•

Revisar i escollir les millors metodologies per a l’ensenyament-aprenentatge de l’anglès als
diferents nivells de l’educació, i se n’identificaran les bones pràctiques tant a Catalunya
com en altres llocs. Amb aquest objectiu, es demanarà un informe a la Direcció General de
l’Educació Bàsica i el Batxillerat i a la Inspecció d’Educació.

•

Incorporar l’aprenentatge de l’anglès a la FP.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de nous projectes que cada any s’incorporen
al Pla de l'Anglès a partir de projectes propis de centre
2. Nombre de professorat d’altres països en els centres
educatius
3. Nombre d’alumnes de Cicles Formatius de FP que
reben un curs d’anglès

Política de despesa: 42

Fites
2008

2009

2010

2011

300

375

450

525

138

200

230

260

3.000

4.500

6.000

7.500

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern

13,7
Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’Innovació (EDU)
Pressupost (M€):

27.

4,8
-

2009

2010

2011

19,0
-

19,7
-

20,3
-

Desenvolupar el pla de l’anglès: mesures per al professorat

El Govern promourà les següents actuacions per a millorar el nivell d’anglès del professorat en
els centres:
•

Facilitar formació a 15.000 mestres i professors en actiu per tal de millorar el seu
coneixement de l’anglès a través de les Escoles Oficials d'Idiomes, dels plans de formació
de zona i d’altres iniciatives de formació. Això suposarà la formació d’un 16% de la totalitat
del professorat de Catalunya. Aquesta mesura, que es preveu que s’assoleixi l’any 2015, va
adreçada tant al professorat de centres públics com de centres concertats.

•

Promoure amb les facultats universitàries de formació del professorat que els futurs
mestres i professors de secundària acreditin amb el nivell B2 (Marc Comú de Referència
Europeu –MCRE-). Es farà una reserva de places a les Escoles Oficials d'Idiomes i altres
organismes de formació per als futurs professors i mestres. S’augmentaran el nombre
d’ajudes Erasmus per a aquests estudiants universitaris.

•

Exigir a partir del 2010 com a requisit imprescindible el nivell B1 per accedir a l'interinatge i
a la docència. Fins al 2010 es valorarà la competència en anglès per accedir a la docència
tant per a l'interinatge, com per a la funció pública docent.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de professors i mestres que assoliran un nivell
que els permeti fer un intercanvi en anglès (B1)
2. Nombre de mestres i professors que podran impartir
continguts d’àrees no lingüístiques en anglès (B2 o C1)
3. Percentatge de professorat no especialista format en
anglès sobre el total de 15.000 mestres i professors que es
preveu que hagin rebut formació fins l’any 2015

Política de despesa: 42

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’Innovació (EDU)
Pressupost (M€):

Fites
2010

2008

2009

565

678

847

1058

159

281

470

576

36 %

41 %

47 %

55 %

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
0,7
1,8
-

2011

2009

2010

2011

2,8
-

3,1
-

3,4
-

28. Desenvolupar el pla de l’anglès: mesures complementàries per a
l’alumnat
El Govern promourà les següents actuacions per a millorar el nivell d’anglès de l’alumnat dels
centres educatius:
•

Facilitar beques directes per afavorir la mobilitat de l’alumnat, especialment el
d’ensenyament secundari (ESO, Batxillerat i Formació Professional), a través d’estades
d’immersió a Catalunya i a l’estranger, participació en programes de la Unió europea i
intercanvis lingüístics.

•

Promoure programes per a la millora del nivell d’anglès (concurs d’oratòria, treballs de
recerca, aprenentatge actiu d’idiomes, etc.).

•

Facilitar recursos per a l’autoaprenentatge tant per a l’alumnat de l’educació bàsica com
per a les persones adultes.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d’alumnes participants en les diferents
actuacions de mobilitat
2. Nombre d’alumnes participants en els programes
d’excel·lència
3. Nombre de centres amb un espai d'autoaprenentatge

2008

2009

Fites
2010

2011

2500

2600

2700

2800

600

700

800

900

100

500

750

1000

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupos finançament
t inicial
extern
1,3
0
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’Innovació (EDU)

2009

2010

2011

1,4
-

1,5
-

1,6
-

Política de despesa: 42
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29.

Desenvolupar el pla de l’anglès: mesures d’entorn

En el marc de l’Acord estratègic, es crearà una comissió interdepartamental amb l’objectiu de
fomentar l’anglès entre la societat catalana i garantir l’èxit de totes les mesures contingudes en
l’Acord.
El Govern fomentarà la presència de l’anglès als mitjans de comunicació, especialment les
televisions públiques, en diferents i determinades franges horàries que garanteixin l’emissió de
programes i pel·lícules originals en anglès.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d’hores d’emissió de programes i pel·lícules
en anglès subtitulades
2. Creació de la comissió interdepartamental pel foment
de l’anglès a la societat
3. Taxa de població que parla l’anglès

Fites
2008
nd

2009
nd

2010
nd

2011
nd

nd

nd

nd

√
nd

2008
Import
Política de despesa: nd
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
nd
nd
Despesa
Pressupost (M€):
nd
nd
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Promoció Econòmica (DEF)
Intervé: Direcció General d’Innovació (EDU)

30.

2009

2010

2011

nd
nd

nd
nd

nd
nd

Fomentar l’anglès en el món universitari

El Govern fomentarà la docència de màsters oficials i postgraus íntegrament en llengua anglesa
per part de les Universitats i les escoles de negoci catalanes.
S’impulsarà també un pla a les universitats catalanes per a la docència d’algunes assignatures
no lingüístiques íntegrament en anglès en la majoria de les titulacions del sistema universitari
de Catalunya.
Per últim, es reforçarà la docència de l’anglès com a matèria lingüística en les diferents
titulacions del sistema universitari de Catalunya.
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Fites

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de màsters universitaris íntegrament en anglès
2. Nombre de titulacions que tenen reconeguda la Menció de
Qualitat Multilingüe (*1)

2008
36

2009
40

2010
43

2011
46

nd

nd

nd

nd

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
5,38
-

Política de despesa: 42 (IUE)

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’Universitats (IUE)
(*1) Obtindran una "Menció de Qualitat Multilingüe" aquelles
Pressupost (M€):

2009

2010

2011

7,76
-

10,53
-

nd (*2)
-

titulacions que garanteixin un nivell final d'anglès
corresponent al B2, que ofereixin crèdits de matèries pròpies en anglès i que promoguin un sistema de suport lingüístic
i pedagògic al professorat i a l'alumnat, de manera que s'impulsi una adequada implantació d'assignatures en llengua
anglesa.
(*2) Les previsions fetes es basen en el finançament variable per objectius vinculats a l’Acord per a la millora del
finançament de les universitats públiques catalanes 2007-2010. Les previsions corresponents a l’any 2011 estan
sotmeses a la continuïtat o no d’aquesta via de finançament.

31. Millorar
les
competències
treballadors/es de Catalunya

en

llengua

anglesa

dels

En una economia cada cop més oberta, pren una especial importància el coneixement de la
llengua anglesa com a llengua vehicular de les relacions comercials internacionals.
El govern, per tal d’afavorir la competitivitat de les nostres empreses a nivell internacional,
impulsarà actuacions per a la millora del nivell d’anglès dels treballadors d’empreses catalanes.
Entre les més destacades hi seran:
•

Impulsar el Programa FORMA’T en la seva vesant d’aprenentatge d’idiomes associat a una
ocupació i adreçat a treballadors/es en actiu mitjançant el suport amb incentius a les
empreses que vulguin promocionar l’aprenentatge de l’anglès entre els seus treballadors/es.

•

Fomentar l’intercanvi entre treballadors/es de coneixements tècnics i lingüístics.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d’empreses que s’incorporin al projecte
FORMAT en la línia d’anglès
2. Nombre de treballadors/es formats en el projecte
FORMAT

Fites
2008
500

2009
600

2010
700

2011
800

5000

6000

7000

8000

2008
Import
Política de despesa: 33
inclòs al
Altre
pressupos finançame
nt extern
t inicial
Despesa
6
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Servei d’Ocupació de Catalunya (TRE)

2009

2010

2011

7

8

9

-

-
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32. Promoure la mobilitat dels joves mitjançant experiències
laborals en països de llengua anglesa
El Govern oferirà estades de pràctiques en empreses a l’estranger per al perfeccionament
professional de joves treballadors/es de 18 a 30 anys, residents a Catalunya, per tal que
adquireixin experiència professional fora del seu entorn habitual i alhora coneguin i perfeccionin
una altra llengua.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de joves participants en estades en empreses a
l’estranger
2. Nombre d’empreses ubicades en països de llengua anglesa
que col·laboren en el programa.

Fites
2008
nd

2009
nd

2010
nd

2011
nd

nd

nd

nd

nd

2008
Import
inclòs al
pressupost
inicial
Despesa
0,35
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Servei d’Ocupació de Catalunya (TRE)
Política de despesa: 33

2009

2010

2011

0,375

0,4

0,425

-

-

-

Altre
finançament
extern

-
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Bloc 2: Educació i qualificació de les persones
Línia 7: Política Universitària
Mesures: 33 a 35

33. Desenvolupar un model universitari que opti per l’excel·lència i
la internacionalització
Els signants de l’Acord promouran que les Universitats catalanes es posicionin davant del món
com universitats punteres i excel·lents en els seus àmbits, buscant sempre redefinir-se i
orientar-se per aconseguir aquesta excel·lència; cercant l’avantatge comparatiu necessari, a
través de l’especialització i la diversificació, per competir en igualtat de condicions davant
d’altres universitats internacionals; instaurant sistemes avaluadors regulars dels seus resultats
docents, en recerca i en transferència; i transformant les estructures, regulacions i govern per
fer de la universitat una institució àgil i flexible on el mèrit i l’excel·lència, sense oblidar la
funció social, siguin els patrons principals que guiïn la gestió i el govern de les universitats. El
finançament de les universitats crearà els incentius necessaris perquè les Universitats s’orientin
vers aquests objectius.
Per altra banda, els signants de l’Acord recolzaran una major internacionalització de les
universitats catalanes afavorint la mobilitat dels estudiants, del professorat i del personal de
serveis i administració d’aquestes i l’augment de la presència d’estudiants estrangers,
promovent les titulacions conjuntes amb universitats estrangeres i fomentant les habilitats
lingüístiques dels estudiants universitaris. D’altra banda, i en el moment que es faci efectiu el
traspàs de les competències de beques i ajuts a l’estudi universitari, es portarà a terme una
política pròpia de foment de la mobilitat internacional dels estudiants universitaris catalans. Per
últim, es desenvoluparà també un programa d’atracció de talent a les universitats per atreure a
persones que han anat a formar-se a centres d’excel·lència internacional. Aquest programa
complementarà a les mesures presentades en la línia d’Atracció de Talent.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Ingressos competitius aconseguits en convocatòries del VII
Programa Marc de la UE
2. Nombre d’estudiants estrangers matriculats anualment
3. Nombre de professors estrangers per any
4. Nombre de màsters oficials i doctorats interuniversitaris
amb participació d’universitats estrangeres oferts anualment

Política de despesa: 42

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’Universitats (IUE)
Pressupost (M€):

Fites
2008
17,07

2009
17,92

2010
18,82

2011
19,76

11.750
450
22

12.000
475
28

12.500
500
32

13.500
550
36

2008
Import
Altre
inclòs al
pressupost
finançament
inicial
extern
17,97
-

2009

2010

2011

25,90
-

35,09
-

-
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34. Revisar les titulacions i metodologies docents per adaptar-les a
les necessitats del mercat de treball
Actualment la Universitat catalana es troba immersa en el procés de construcció de l’Espai
Europeu d’Educació Superior, que té com un dels seus grans objectius adaptar les titulacions i
les metodologies docents a les necessitats de la societat i del món productiu. En aquest sentit,
el Govern promourà les següents actuacions:
•

Donar continuïtat a les dues edicions del pla pilot d’adaptació de les titulacions a l’Espai
Europeu d’Educació Superior, iniciades a partir del curs 2004-05, amb participació de totes
les universitats catalanes i amb una oferta de 82 titulacions pilot de grau i 16 màsters pilot,
tenint en compte que els primers graduats han finalitzat el curs 2006/07. La superació dels
estudis pilot donarà lloc a un títol propi de la universitat corresponent, i podran ser
acreditats per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya un cop superat
el procés d’acreditació.

•

Revisar, per altra banda, el mapa complert de titulacions de les universitats catalanes.
Aquesta revisió és un procés de transformació progressiu de l’oferta actual cap a una de
nova, establerta amb criteris de màxima qualitat i de rendibilitat dels recursos disponibles,
d’acord amb la demanda social, econòmica i del territori i les perspectives del
desenvolupament científic i innovador tenint en compte, però i al mateix temps, les
potencialitats i els recursos humans i infraestructurals disponibles de les pròpies
universitats. El pla per al finançament de la millora de les universitats catalanes 2007-2010
establert pel Govern determina, entre altres, que les universitats han de fer l’anàlisi de la
demanda i l’oferta docent de les seves estructures, analitzar i avaluar la durada real dels
diferents estudis, definir els tipus d’activitats ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System ) que es desenvoluparan en les titulacions, etc. amb la finalitat de
contribuir al càlcul de la càrrega teòrica per cadascun dels ensenyaments del mapa de
titulacions i per cadascun dels departaments. A aquests elements a desenvolupar per les
universitats per reestructurar els seus títols, el Govern hi vincularà una part del
finançament.

•

Donar suport a l’efectiva adaptació de la metodologia docent d’acord amb els objectius del
procés de Bolonya per millorar el procés d’aprenentatge de l’estudiant i incorporant
estratègies per millorar la definició de les competències acadèmiques i professionals que
l’estudiant ha d’assolir a través de les titulacions i com aquestes les ha d’assolir. Una millora
en l’aprenentatge en les titulacions ha de comportar la reducció efectiva de la durada dels
estudis i una incorporació anticipada dels graduats al món laboral amb millor preparació.
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Fites

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1.Proporció de titulacions oficials adaptades a la nova
estructura de graus i màsters universitaris
2. Taxa de rendiment (proporció entre el nombre de crèdits
superats respecte el nombre de crèdits matriculats per
estudiants a estudis de titulacions homologades)
3. Nombre de titulacions interuniversitàries

2008
2009
10% de les 60% de les
titulacions titulacions

Política de despesa: 42

Pressupost (M€):

Despesa
Inversió:

0,69

0,70

0,71

2011
100% de
les
titulacions
0,72

74

100

110

120

2008
Import
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
23,99
-

2010
90% de les
titulacions

2009

2010

2011

34,64
-

46,98
-

-

Unitat Responsable: Direcció General d’Universitats (IUE)

35.

Millorar la relació universitat-empresa

En el marc de la reforma de la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC), es reformularà la
composició dels consells socials de les universitats per tal de millorar les relacions universitatempresa i aprofundir en el seu rol d’interlocució amb el teixit econòmic i social afavorint la
presència de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.
Per altra banda, el Govern recolzarà, d’acord al procés de Bolonya, i de la mà dels agents
econòmics i socials, que les universitats pactin amb les empreses del seu entorn acords que
permetin el desenvolupament de pràctiques d’estudiants en el sí de les empreses. Aquests
acords podran també incorporar altres possible interessos comuns entre universitats i
empreses, com ara programes formatius especialitzats per les empreses, projectes de recerca i
transferència, etc.
Per últim, el Govern establirà mecanismes administratius, com els serveis especials, per a que a
professors universitaris puguin participar en centres tecnològics i científics, a temps complert,
durant un període, sense que hagin de demanar la figura de l’excedència voluntària que suposa
una greu limitació per la seva posterior reincorporació.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Ingressos per transferència de tecnologia entre
universitat i empresa
2. Reformulació de la composició dels Consells socials de
les universitats

Fites
2008
84,02

2009
87,57

2010
87,77

2011
90,77

√

2008
Import
Política de despesa: 42 i 57
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
5,41
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Recerca (IUE)

2009

2010

2011

7,81
-

10,59
-

-
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3. Infraestructures
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Bloc 3: Infraestructures
Línia 8: Infraestructures estratègiques
Mesures: 36 a 44

36. Garantir l’accessibilitat a tot el territori a través d’una xarxa
viària integrada i segura
Els signants de l’Acord consideren necessari dotar al país d’una xarxa viària ben integrada,
segura, sostenible, equilibrada territorialment i viable econòmicament, que garanteixi
l’accessibilitat a tot el territori i la connexió efectiva i eficaç amb la resta de països europeus
sota criteris de qualitat de servei, seguretat i qualitat ambiental.
Per dur a terme aquest objectiu, el Govern executarà el Pla d’infraestructures de transport de
Catalunya (PITC) com a full de ruta a seguir en els propers anys. Durant la vigència de l’Acord
estratègic, es construiran 600 Km de xarxa d’autovies lliures de peatges, dels quals a l’entorn
de 330 Km seran competència directa de la Generalitat. Les actuacions que es posaran en
marxa s’estructuren entorn de 6 grans objectius:
•
•
•
•
•
•

Reforçament dels grans eixos viaris del nostre territori
Millora dels accessos a la Regió Metropolitana de Barcelona
Descongestió de les àrees més transitades arreu del nostre país
Desdoblaments prioritaris de carreteres amb alta densitat
Millora de la xarxa bàsica i comarcal per aconseguir dotar-la d’uns estàndards
mínims
Conservació de la xarxa existent i millora de les condicions de seguretat

Per dur a terme aquests objectius, els signants de l’Acord consideren necessari el compliment
de les infraestructures compromeses amb l’Estat. Periòdicament els signants de l’Acord faran un
seguiment del compliment i execució de les infraestructures incloses en aquest Bloc.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Km d’autovia lliure de peatge executats (Generalitat)
2. Km xarxa local i comarcal per millorar l’accessibilitat
entre poblacions
3. Km de xarxa amb actuacions de conservació i millora

Fites
2008

2009

2010

2011

41,9

27,5

109,4

155,2

100
300

100
300

100
300

100
300

2008
Import
Política de despesa: 52
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
503
Unitat Responsable: Direcció General de Carreteres (PTOP)

2009

2010

2011

604

1.241

1.465
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37.

Assumir la gestió i impulsar els serveis de rodalies i regionals

El Govern assumirà el servei de transport ferroviari regional i de rodalies, per fer-ho, els
signants de l’Acord creuen necessària la transferència immediata d’aquesta competència per
part del Ministeri de Foment. La transferència del servei ferroviari de viatgers (rodalies i
regionals) ha d’anar acompanyada del compromís pressupostari d’inversió en el manteniment i
la millora de la xarxa (manteniment de les vies, renovació de les catenàries, instal·lacions
elèctriques, sistemes de senyalització, etc.).
S’aprovarà el Pla de Rodalies que tindrà com a objectius principals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doblar el nombre de passatgers en els propers 15 anys passant dels 160 milions de
passatgers anuals actuals als 320 milions.
Millorar els temps de viatge.
Incrementar la capacitat i la qualitat del sistema.
Consolidar un nou esquema ferroviari en xarxa.
Redefinir l’oferta de serveis a les estacions de Rodalies adequant-la als horaris dels
centres d’activitat productiva propers.
Incrementar freqüències en hores puntes.
Ampliar la cobertura horària a la matinada perquè ofereixi un servei de metro regional.
Dur a terme els desdoblaments pendents i l’ampliació de la xarxa.
Construir aparcaments de dissuasió a l’entorn de les estacions.

Les actuacions que es duran a terme, un cop transferida la gestió, seran les següents:
•
•
•
•
•
•
•

Portar a terme un programa de modernització i millora de les instal·lacions existents,
que permeti assegurar el servei amb els nivells d’eficiència i fiabilitat que la societat
reclama.
Impulsar un Pla de millora de les estacions i adaptació a les persones de mobilitat
reduïda. Dignificar les estacions precàries remodelant-les i dotant-les de serveis de
qualitat.
Garantir a tothom l’accessibilitat a les estacions en condicions segures i confortables
Garantir la permeabilitat entre les estacions de RENFE i les àrees d’activitat productiva
properes.
Crear entre l’Estat (Adif titular de les infraestructures) i la Generalitat (titular del servei)
un organisme coordinador en el que participaran els agents econòmics i socials, que
s’encarregui de l’execució de les obres que figurin en el Pla de Rodalies.
Millorar els sistemes de compensació per retards i d’informació general. S’augmentarà
el personal dedicat a la gestió de la devolució exprés o altres mesures de compensació
als usuaris, i es milloraran els sistemes i processos.
Donar compliment i executar les infraestructures compromeses amb l’Estat.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de passatgers dels serveis de rodalies i
regionals
2. Nombre d’incidents amb retards superiors als 10
minuts
3. Nombre d’estacions millorades i adaptades

Fites
2008

2009

2010

2011

126

132

139

146

150
30%

100
45%

50
65%

25
80%

2008
Import
Política de despesa: 52
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
70
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General del Transport Terrestre (PTOP)

2009

2010

2011

70
-

239
-

239
-

38. Planificar i impulsar els futurs eixos ferroviaris que Catalunya
necessita
El Govern es compromet a la construcció de la nova línia ferroviària per a passatgers i
mercaderies d’ample internacional que permeti la connexió en ample internacional dels ports de
Tarragona i Barcelona amb la frontera francesa.
El Govern es compromet a avançar en l’impuls dels dos eixos ferroviaris, tranversal i orbital, que
han de permetre modernitzar i dinamitzar el transport de passatgers i mercaderies arreu del
territori català.
L’Eix Transversal Ferroviari (ETF) potenciarà el corredor de comunicacions per la Catalunya
interior, entre Girona i Lleida, amb una línia d’alta velocitat i ample UIC (ample internacional)
que permetrà l’ús mixt de mercaderies i passatgers. L’ETF descongestionarà els corredors litoral
i prelitoral del trànsit de llarg recorregut i millorarà la connectivitat dels territoris de la
Catalunya interior.
Semblantment, l’Eix Orbital Ferroviari, articularà i potenciarà la 2ª corona de territoris de
l’entorn de Barcelona (Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i
Vilanova i la Geltrú, amb les seves respectives comarques), que configuren un arc territorial de
creixent dinamisme econòmic i social.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Aprovació del Pla director urbanístic de l’eix
transversal ferroviari
2. Aprovació del Pla director urbanístic de l’eix orbital
ferroviari

Fites
2008

2009

2010

2011

√

-

-

-

√

-

-

-

2008
Import
Política de despesa: 52
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
2
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General del Transport Terrestre (PTOP)

2009

2010

2011

2,5
-

2,8
-

3
-

39. Convertir Catalunya i els seus aeroports en la porta de l’Est i de
l’Euromediterrani
El món dels aeroports, de les companyies aèries, i el sector aeronàutic en general, es troba en
un moment d’expansió i transformació del que Catalunya no en pot ser aliè. Els signants de
l’Acord Estratègic consideren que cal un profund canvi en la gestió dels aeroports, transferir la
gestió a l’Administració catalana amb la participació d’organismes econòmics i socials arrelats al
territori, i desenvolupar estratègies aeronàutiques i de promoció econòmica que permetin
posicionar a Catalunya com un territori dinàmic i modern.
Específicament, el lloc que ocupa l’aeroport de Barcelona en el conjunt dels aeroports europeus
no s’adiu amb el baix nombre de rutes intercontinentals. L’objectiu de convertir l’aeroport de
Barcelona en un gran aeroport intercontinental només serà possible amb un canvi de model en
el que la Generalitat tingui un paper determinant en la gestió i que aquesta es faci amb criteris
d’eficàcia i eficiència. L’aeroport de Barcelona ha de disposar d’una oferta àmplia de
destinacions i amb un pes específic de porta d’entrada als mercats consolidats i emergents del
món: de l’Amèrica del nord i del Sud, a les destinacions d’Àsia i de mig orient, sense oblidar
Europa, el Mediterrani, o l’Àfrica.
Per aconseguir aquests objectius el Govern es compromet a portar a terme les següents
actuacions:
•

Elaborar una llei d’Aeroports per adaptar-nos a les noves competències de la Generalitat en
el sector aeronàutic. Definir un nou model de gestió aeroportuària per Catalunya per
assumir la titularitat de Girona, Reus i Sabadell, gestionar els aeroports de la Generalitat i
assumir una posició determinant en la gestió de l’aeroport de Barcelona. Durant la
tramitació de la llei es consultarà als agents econòmics i socials.

•

Creació d’un ens per a la gestió de l’aeroport de Barcelona, format per la Generalitat,
l’Administració de l’Estat i l’Administració Local que contempli la participació d’entitats i
agents econòmics i socials en els òrgans corresponents amb l’objectiu de fer de motor de
l’economia catalana.

•

Actualitzar un Pla d’Infraestructures Aeronàutiques amb una visió en xarxa de les
infraestructures aèries de Catalunya (aeroports i heliports), planificant les ampliacions
futures i completant aquesta xarxa amb els aeroports de la Seu d’Urgell i el de LleidaAlguaire i la creació d’un aeroport d’aviació empresarial i esportiva.

61

Acord estratègic
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació
i la competitivitat de l’economia catalana
•

Connectar els aeroports catalans a través de la xarxa ferroviària d’alta velocitat i
convencional. Garantir la connectivitat dels aeroports amb transport públic.

•

Impulsar la càrrega aèria generant les sinèrgies possibles entre el port l’aeroport i el
ferrocarril. Agilitzar els tràmits de control de la mercaderia aèria, tant els duaners, com els
paraduaners com els relacionats amb la seguretat. Així mateix, es potenciarà l’ús dels
aeroports en la mobilitat de mercaderies vinculada a l’activitat econòmica més propera,
impulsant així la cerca de nous mercats per l’activitat local.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Aprovació de la llei d’aeroports (A) i Decret de
Reglament (R)
2. Creació de l’ens gestor de l’aeroport de Barcelona
Estatuts Consorci (EC) i Constitució (C)
3. Traspàs de la titularitat dels aeroports de Girona,
Reus i Sabadell (T) i constitució societats aeroportuàries
(SA)
4. Nombre de vols intercontinentals (SETMANA)
5. Càrrega aèria transportada (Milers TONES /ANY)

Fites
2008

2009

2010

2011

A

R

-

-

EC

C

-

-

T
50
96

SA
70
110

90
120

110
130

2008
Import
Política de despesa: 52
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
Pressupost en M€:
Inversió:
747,9
Unitat Responsable: Direcció General de Ports, aeroports i costes (PTOP)

2009

2010

2011

412,1

293,5

132,2

40. Convertir els Ports catalans de Barcelona i Tarragona en la gran
porta logística del sud d’Europa
Els ports de Tarragona i Barcelona aspiren a convertir-se en el primer conjunt portuari de la
mediterrània occidental i, per això, han emprès el procés de duplicar les seves superfícies
portuàries. Barcelona i Tarragona aspiren a captar gran part de les mercaderies procedents dels
mercats asiàtics, per fer-ho, necessiten una gran xarxa ferroviària de mercaderies que s’integri
a les xarxes transeuropees del transport. L’objectiu final és convertir els ports catalans de
Barcelona i Tarragona en la gran porta logística del sud d’Europa, potenciant l’activitat
econòmica de la xarxa portuària catalana i integrant els ports a les ciutats.
Per aconseguir aquests objectius el Govern durà a terme les següents actuacions:
•

Reforçar l’activitat dels grans ports comercials de Catalunya (Barcelona i Tarragona),
ampliant els ports i les seves zones d’activitat logístiques (ZAL).

•

Millorar les connexions viàries i ferroviàries als Ports de Barcelona i Tarragona per ampliar
la seva àrea d’influència (hinterland) al conjunt de la península ibèrica, en especial a la
comunitat autònoma de Madrid, a l’Euroregió i al corredor central europeu.

•

Coordinar la gestió dels aeroports, els ports i les seves ZAL per convertir-los en grans
centres de distribució de càrregues.
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•

Gestionar conjuntament el trànsit de passatgers i creueristes dels ports i els aeroports
facilitant la facturació integrada.

•

Millorar els processos paraduaners en els ports (inspeccions sanitàries, de perillositat, etc.).

•

Vetllar per el compliment del Pla de Ports recentment aprovat, que proposa una política de
desenvolupament sostenible amb un especial èmfasi en la protecció del litoral i en la
regeneració i estabilitat de platges malmeses.

•

Impulsar la millora de l’oferta portuària contemplada en el Pla de Ports de Catalunya per a
facilitar el creixement dels diferents sectors que integren l’activitat portuària, com el
comercial, el pesquer i el nàutico-esportiu.

•

Coordinar l’activitat econòmica dels ports catalans mitjançant l’actual Consorci del Sistema
Portuari, desenvolupant indicadors sobre el seu pes en l’economia catalana.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Increment del tràfic de mercaderies anual als ports
catalans
2. Valor tecnològic del contingut en mercaderies dels
TEUS en milions d’€
3. Aportació dels Ports al PIB català

Fites
2008

2009

2010

2011

5%

6%

6%

6%

54.400
2,6%

60.050
2,8%

66.535
3,1%

73.015
3,5%

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
Despesa
134,5
Pressupost (M€):
Inversió:
267,0
Unitat Responsable: Direcció General de Ports, aeroports i costes (PTOP)

2009

2010

2011

145,5
135,5

150,0
98,5

155,6
132,0

Política de despesa: 52

41.

Impulsar les infraestructures logístiques de referència i qualitat

Els signants de l’acord estratègic proposen un nou model logístic català basat en:
•
•
•
•

Integrar diferents modes de transport.
Solucionar “colls d’ampolla” en el territori.
Impulsar noves zones amb vocació logística.
Desenvolupar plataformes logístiques de valor afegit amb qualitat al servei i a les
ocupacions

Per aconseguir-ho el Govern durà a terme les següents actuacions:
•

Promoure una xarxa d’estacions i centres intermodals que permeti el bon funcionament del
sistema ferroviari de mercaderies. Per afavorir el canvi intermodal, el Govern promourà les
connexions ferroviàries als polígons industrials i centres logístics.

•

Avançar en la integració de les infraestructures logístiques de Catalunya. El port, l’aeroport,
el Consorci de la Zona Franca i la ZAL (de 3.300 ha) constitueixen un clúster logístic que és
i serà un motor de creixement de l’economia catalana aprofitant una localització privilegiada
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per a les relacions amb el mercat asiàtic que entra a Europa per la Mediterrània. El port de
Tarragona, la seva ZAL (100 ha), l’aeroport de Reus i Centre Intermodal (CIM) el Camp
tenen el potencial de ser una altre clúster logístic català que jugarà un paper determinant
en l’entrada de les mercaderies provinents de l’Est.
•

Desenvolupar una futura xarxa de Plataformes Logístiques formada per les que estan en
funcionament (CIM Vallès, CIM Lleida), en construcció (CIM La Selva, CIM El Camp, LOGIS
Empordà i LOGIS Bages) i en estudi (LOGIS Penedès i LOGIS Ebre).

•

Impulsar una segona plataforma logística o CIM a la Regió Metropolitana de Barcelona com
a punt de ruptura de càrregues transportades per llarga distància i la distribució a l’àrea
metropolitana. Aquesta serà una plataforma d’alta rotació per paqueteria, grupatge i
càrrega fraccionada.

•

Impulsar un gran corredor logístic a l’entorn de l’eix transversal per tal de descongestionar
l’activitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. El Govern promourà la creació de
diferents centres logístics a l’entorn de l’Eix transversal i les seves connexions amb els
ports.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Plataformes logístiques en funcionament i en
projecte de CIMALSA
2. Terminals intermodals en centres logístics de
CIMALSA
3. Creixement anual transport multimodal

Fites
2008

2009

2010

2011

8

9

9

9

1
8,5%

1
8,5%

2
8,5%

2
8,5%

2008
Import
Política de despesa: 52
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
27,4
5
Pressupost (M€): (*)
Inversió:
32,4
Unitat Responsable: Secretaria per a la Mobilitat (PTOP)

2009

2010

2011

28
35

30
40

35
50

(*) Inclou només inversió prevista per CIMALSA

42. Dotar a Catalunya de la generació d’energia elèctrica i la
capacitat i qualitat de la xarxa elèctrica que el creixement de la nostra
economia necessita
D’acord amb el Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 es desenvoluparan les infraestructures
de generació elèctrica necessàries per a garantir el subministrament i diversificar les fonts
d’energia. Entre aquestes infraestructures, està previst la posada en marxa de noves centrals
elèctriques de cicle combinat, instal·lacions de cogeneració i centrals elèctriques d'energies
renovables. L’objectiu principal del pla és aconseguir cobrir les necessitats de la demanda
elèctrica, tot contribuint a la reducció de les emissions contaminants mitjançant polítiques
d’estalvi i eficiència energètica i polítiques de promoció de les energies renovables.
Per altra banda, es desenvoluparan les infraestructures energètiques de transport i distribució
(línies i subestacions), necessàries per a assegurar el subministrament i diversificar les fonts
d’energia, d’acord a les exigències de la llei de qualitat del subministrament elèctric. L’objectiu
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és la millora de la capacitat i la qualitat de la xarxa elèctrica per tal d'assolir uns nivells
adequats de subministrament, d’acord amb el previst en el desplegament del Pla de l’Energia
2006-2015 i la Planificació estatal de la xarxa elèctrica de transport 2007-2016. Les actuacions
principals per aconseguir-ho seran les següents:
•

Implantar les noves subestacions i línies elèctriques de transport previstes a la Planificació
de la xarxa elèctrica de transport 2007-2016.

•

Promoure la interconnexió amb les xarxes espanyoles i europees amb vista a garantir el
subministrament en cas de problemes en la xarxa pròpia i elevar el nivell de fiabilitat del
sistema elèctric de Catalunya.

•

Aprovar i implementar els Plans anuals d’inversió de les empreses elèctriques distribuïdores
per al període 2008-2011.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1.Potència de les noves centrals elèctriques de cicle
combinat
2. Potència de les noves instal·lacions de cogeneració(1)
3. Potència de les centrals elèctriques d’energies
renovables
4. Nombre de subestacions i línies elèctriques de
transport posades en servei(2):
- subestacions (noves + ampliacions)
- línies elèctriques de transport

Fites
2008

2009

2010

2011

0
49,2

0
90,6

800
58,1

0
46,0

523,4

364,4

650,5

139,1

14
2

12
4

11
5

2
1

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
(3)
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: DG d’Energia i Mines i Institut Català d’Energia (DEF)

2009

2010

2011

-

-

-

Política de despesa: 632 (Infraestructures
energètiques)

Notes:
(1) Inclou instal·lacions de reducció i tractament de residus amb combustibles fòssils, que tecnològicament també són instal·lacions
de cogeneració.
(2) La planificació estatal de la xarxa elèctrica de transport 2007-2016 encara no ha estat aprovada pel Parlament espanyol. Per
aquest motiu, es fa una estimació a partir del darrer esborrany disponible.
(3) Aquesta actuació no comporta una despesa directa per a la Generalitat de Catalunya, ja que les inversions (centrals elèctriques,
subestacions i línies de transport) són a càrrec dels agents del sector.)

43.

Universalitzar els serveis avançats de telecomunicacions

El Govern garantirà l’accés universal als serveis de radio pública, televisió digital pública,
telefonia (fixa i mòbil) i Internet de banda ampla, construint les infraestructures necessàries per
a estendre la xarxa per tot el territori.
Per aconseguir-ho, el Govern realitzarà primer un mapa de cobertura dels serveis de banda
ampla, telefonia mòbil i TDT, per poblacions i polígons industrials, que es posarà a l’abast via
web.
Els objectius principals a aconseguir seran els següents:
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•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

Assegurar que tots els nuclis de més de 50 habitants disposin de banda ampla, telefonia
mòbil i televisió digital terrestre abans del 2010.
Crear una xarxa oberta de fibra òptica, tant per a les necessitats de la pròpia administració
com per a l’ús per part dels operadors de serveis, amb la finalitat de garantir la possibilitat
de disposar en tot el territori de serveis avançats de telecomunicacions.
Assegurar el desplegament de les xarxes de fibra òptica i d’infraestructures de
radiocomunicacions en tots els plans viaris i ferroviaris estipulats en el marc d’aquest Acord
Assegurar l’arribada de la banda ampla als polígons industrials i de serveis de Catalunya.
Realitzar un desplegament de la telefonia mòbil de tercera generació (UMTS), perquè arribi
a la majoria de poblacions, a tota la xarxa viària i polígons industrials.
Garantir la reserva d’espai per a la incorporació d’infraestructures de telecomunicacions en
les obres públiques i en la nova planificació urbanística.
Garantir l’existència d’infraestructures de telecomunicacions (ICT) en totes les construccions
plurifamiliars.
Estudiar la possibilitat d’incloure les ICT al Codi tècnic d’edificació.
Garantir la reserva d’espai i la construcció d’infraestructures de radiocomunicació i fibra
òptica en totes les urbanitzacions: residencials, industrials i de serveis, de nova construcció.
Incloure les xarxes de telecomunicacions com a serveis urbanístics bàsics.

Per últim, totes les actuacions que es desenvolupin es faran assegurant un control de les
emissions que garanteixi la complerta salubritat de les xarxes de telecomunicacions. Els
desplegaments de les xarxes seran ordenats i sostenibles amb la inclusió de sistemes de
mesura objectius que fomentin la confiança de la ciutadania.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1% Població amb cobertura de TDT, TM, BA
2 %Nuclis de població de >10 habitants amb accés a
Internet de BA, TM, TDT
3. Creació d’una xarxa oberta de fibra òptica:
quilòmetres de xarxa de nova creació
4. Número de sondes de control desplegades

Fites
2008
95,33%

2009
96,8%

2010
98,23%

2011
98,32%

67,8%

75,62%

85%

87,34%

600 Km
500 Km
300 Km
100 Km
83
83
83
83
2009
2010
2011
2008
Import
Política de despesa: 53
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
1,5
1,5
1,5
1,5
Pressupost (M€):
Inversió:
11,2
11,5
11,8
12,1
Unitat Responsable: Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (GOV)

44.

Política de millora i racionalització dels regadius

Els regadius són un instrument cabdal per a la dinamització, i vertebració del país. Esdevenen
un dels principals motors del desenvolupament econòmic del territori, tant pel que fa al
desenvolupament d’una agricultura i ramaderia més competitives, que permet garantir les
rendes i fixar la població, com perquè faciliten la diversificació econòmica de les zones en les
quals s’implanten.
El Govern impulsarà el Pla de Regadius que permetrà en els propers vint anys regar de manera
eficient el 12,6% del Territori a través dels següents objectius i actuacions:
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•

Implantar nous regadius eficients i millorar l’eficiència dels regs tradicionals, per aconseguir
un estalvi d’aigua. En el context de la Directiva Marc de l’aigua de la UE, totes aquestes
actuacions es faran tenint en compte aquelles tècniques que no malbaratin l’aigua, com el
gota a gota, així com el cultiu de les varietats autòctones més adaptades a les condicions
de sequeres.

•

Incrementar fins a 78.134 ha la superfície regada abans del 2012, amb una inversió de
1.485 milions €.

•

Modernitzar 48.285 ha de regadiu abans del 2012, amb una inversió de 471 milions €.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Ha de nous regadius
2. Ha de millora de regadius

Fites
2008
11.376
9.268

2009
15.000
9.500

2008
Import
Política de despesa: 56
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
Pressupost(M€):
Inversió
116
202
Unitat Responsable: Direcció General de Desenvolupament Rural (AAR)

2010
16.000
10.000

2011
17.000
10.500

2009

2010

2011

390

414

438
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Bloc 3: Infraestructures
Línia 9: Política de mobilitat
Mesures: 45 a 50

45. Donar un impuls a les polítiques de mobilitat, i millorar la seva
eficiència i coherència
El Govern es compromet a procedir amb la integració tarifària a les àrees de Girona, Lleida i
Tarragona durant el 2008 i la integració tarifària de tot Catalunya pel 2012.
Es crearan també dues noves autoritats territorials del transport a la Catalunya Central / Bages
i a Terres de l’Ebre.
En el marc de l’Acord, s’estudiarà la viabilitat de noves modalitats de pagament que beneficiïn a
determinats col·lectius d’usuaris com poden ser els treballadors en recerca d’ocupació.
Per últim, es crearà un àmbit de seguiment de les polítiques de mobilitat amb participació dels
agents econòmics i socials per permetre fer un seguiment periòdic de l’evolució dels plans i
acords de mobilitat.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Creació de l’àmbit de seguiment de les polítiques de
mobilitat (nombre d’ATMs operatives)
2. Nombre de municipis integrats en tarifes (inclosos els
de l’ATM de la RMB)

Fites
2008

2009

2010

2011

5

6

6

6

232

397

468

628

2008
Import
Política de despesa: 52
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
Pressupost en M€ (exclosa l’ATM de la
Despesa
9,3
1,7
RMB):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Transport Terrestre (PTOP)

46.

2009

2010

2011

24,7
-

28,8
-

31,2
-

Impulsar el transport públic col·lectiu per carretera

Els signants de l’Acord acorden impulsar el transport públic col·lectiu per carretera mitjançant
les següents actuacions:
•

Elaborar una llei de finançament del transport públic que garanteixi els recursos necessaris
pel seu bon funcionament.

•

Aprovar un Pla de serveis de transport de viatgers que estableixi les línies mestres de
planificació i gestió de l’oferta del transport de viatgers per carretera i ferrocarril.
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•

Aprovar plans de millora del sistema de transport públic per carretera per cada àmbit
territorial. Aquest plans han d’incloure l’elaboració d’un pla de carrils bus-vao que
comprengui totes les vies interurbanes més congestionades del país.

•

Elaborar plans de serveis específics per cada mitjà de transport públic que, entre altres
qüestions, han d'analitzar i proposar les mesures adequades perquè es pugui accedir a peu
i amb bicicleta a totes les parades i estacions. Aquests plans hauran de posar especial
èmfasi en l’accés als polígons industrials i hauran de permetre connectar totes les capitals
comarcals i les majors aglomeracions urbanes amb un freqüència mínima d’una hora.

•

Planificar i gestionar els diversos serveis de transport públic de forma global i en xarxa
garantint la integració horària i informativa dels diferents serveis de transport públic.

•

Integrar els servei discrecionals d’empresa en les xarxes de transport públic.

•

Millorar l’oferta de transport públic nocturna i en dies festius.

•

Consolidar una xarxa d’estacions d’autobusos en les principals ciutats catalanes.

•

Garantir a tothom l’accessibilitat a les estacions en condicions segures i confortables.

•

Aprovar plans de mobilitat per tots els aeroports que avaluïn la situació actual
d’accessibilitat i proposin les actuacions correctores pertinents. Així mateix es crearà la
mesa de mobilitat de cada aeroport i la figura del gestor de mobilitat.

•

Aprovar plans de mobilitat pels ports comercials principals (Barcelona, Tarragona, Vilanova i
la Geltrú, Palamós i Sant Carles de la Ràpita) que estableixin les estratègies per fomentar la
mobilitat sostenible i segura de persones i mercaderies.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Aprovació llei del finançament del transport públic
2. Nombre de Plans de serveis de transport públic
aprovats
3. Km de servei de transport públic

Fites
2008
-

2009
√

2010
-

2011
-

1
55 Mkm

3
56 Mkm

4
57 Mkm

5
58 Mkm

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
55,1
Pressupost (M€):
Inversió:
22
Unitat Responsable: Direcció General del Transport Terrestre (PTOP)

2009

2010

2011

73,2
100

82,7
125

89,5
175

Política de despesa: 52

47. Impulsar la bonificació de peatges i la seva utilització com a
element regulador de la mobilitat
El Govern promourà actuacions per a bonificar selectivament alguns trams de peatge per
afavorir els usuaris de mobilitat obligada, alhora que caldrà impulsar una gestió eficient del
trànsit mitjançant la reformulació dels peatges com a instrument de gestió de la mobilitat i com
un element pel finançament de la conservació i manteniment de les vies.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Trànsits/any amb bonificació per a usuaris habituals
(en milions)
2. Km d'autopista amb bonificacions especials (VAOs,
etc)
3. Trànsits/any amb bonificacions especials (en milions)

Fites
2008

2009

2010

2011

67,43

74,17

81,59

89,75

18,32

20,15

22,16

24,38

7,56

7,94

8,33

8,75

2008
Import
Política de despesa: 52
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
20,71
Despesa
12,26
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Secretaria per a la Mobilitat (PTOP)

2009

2010

2011

35,20
-

37,43
-

39,89
-

48. Desenvolupar la mobilitat de proximitat mitjançant els trenstramvia i metros
En relació al transport públic col·lectiu a la regió metropolitana, el Govern revisarà el Pla
Director d’Infraestructures 2001-2010 per afrontar els nous reptes de la mobilitat en l’entorn
metropolità, que inclourà les següents actuacions destacades:
•
•
•
•

Ampliar la xarxa de tramvies i, en particular, iniciar els estudis per avaluar la connexió
Trambaix-Trambesós.
Perllongar la línia 2 i la seva connexió amb la línia 9.
Perllongar la línia 3 i la línia 6, en el context pactat de reformulació de la línia 12.
Construir un nou túnel de connexió entre Barcelona i el Vallès.

Per altra banda, existeixen corredors ferroviaris que, donades les característiques del territori,
és més adient desenvolupar trens tramvia, metros regionals o metros comarcals. El Govern
impulsarà les següents actuacions:
•

Implantar el sistema de tren-tramvia a les àrees de Ponent, de les comarques de Girona,
del Camp de Tarragona, al Bages, Anoia, Vallès Occidental i Terres de l’Ebre.

•

Crear les àrees de gestió ferroviària dels serveis de Rodalies a les àrees de Girona,
Tarragona i Lleida.

•

Crear el sistema de metro comarcal de Ferrocarrils de la Generalitat a les línies del Bages i
l’Anoia.

•

Reconvertir el sistema de rodalies, en algunes línies de Renfe i de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC), a un sistema de metro regional (RER): per exemple la línia
Castelldefels-Cornellà o la línia del Llobregat dels FGC.

•

Estudiar la implantació de tramvies a les principals àrees urbanes de Catalunya.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:

Fites
2008

2009

2010

2011

√

-

-

-

992
7
-

1032
7
-

1073
7
1

1114
7
3
4

1. Aprovació de la revisió del Pla director
d’Infraestructures de la RMB
2. Nombre de viatgers transport públic a la RMB (en
milions)
3. Línies funcionant com a metro comarcal
4. Línies funcionant com a metro regional
5. Línies funcionant com a trens-tramvies

2008
Import
Política de despesa: 52
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
Despesa
287
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General del Transport Terrestre (PTOP)

49.

2009

2010

2011

311
-

336
200

364
81

Millorar el trànsit de mercaderies

Cal millorar la gestió dels vehicles pesants a les nostres carreteres mitjançant la implantació de
mesures que permetin fer més eficient el sistema de transport de mercaderies per carretera. El
Govern promourà les següents actuacions:
•

Crear vies exclusives d’accés a àrees de gran generació de trànsit de pesants, com és el cas
de la plataforma logística del Delta, dels ports, etc.

•

Crear zones d’aparcaments de vehicles pesants dotades dels serveis requerits per a aquest
ús. Igualment, s’han de crear aparcaments específics per vehicles de transport de
substàncies perilloses amb tots els requeriments de seguretat pertinents.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de nous aparcaments de vehicles pesants en
servei cada any

Fites
2008

2009

2010

2011

2

2

3

3

2008
Import
Política de despesa: 52
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
2,8
Unitat Responsable: Direcció General del Transport Terrestre (PTOP)

2009

2010

2011

13,2

8,3

6,51
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50. Millorar les infraestructures viàries rurals com a element de
millora de la competitivitat de les àrees rurals
Les infraestructures viàries rurals són vitals per garantir l’accessibilitat a tot el territori rural
català. L’activitat econòmica es veu reduïda sinó es disposa d’infraestructures bàsiques
adequades amb les mínimes condicions de transitivitat, seguretat i comoditat.
Per aconseguir i facilitar aquests objectius, el Govern impulsarà un pla de desenvolupament i
manteniment de la xarxa de camins rurals amb coordinació amb els Ajuntaments i altres
corporacions locals, tot respectant i protegint els espais delimitats en la xarxa Natura 2000.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Aprovació del pla de camins rurals
2. Nombre de Km a executar

Fites
2008
√
225

2009
225

2008
Import
Política de despesa: 56
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
27
3
Unitat Responsable: Direcció General de Desenvolupament Rural (AAR)

2010
235

2011
270

2009

2010

2011

30

35

40
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4. Competitivitat empresarial
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Bloc 4: Competitivitat empresarial
Línia 10: Regulació, competència, simplificació administrativa i
contractació pública
Mesures: 51 a 55

51. Realitzar un seguiment de l'evolució i efectes de les mesures
aprovades pel Govern en matèria de simplificació de tràmits
administratius i qualitat de la regulació
Els signants de l’Acord consideren la simplificació dels tràmits administratius per a les empreses
i la millora de la qualitat de la regulació objectius estratègics per a la competitivitat de
l’economia catalana. Per tant, consideren prioritari l’impuls de les mesures aprovades pel Grup
de Treball interdepartamental en matèria de simplificació administrativa i regulació que ha
treballat en la qüestió durant el 2007.
La Comissió de seguiment serà informada periòdicament i, si més no, anualment del grau de
compliment de totes les mesures i el seu impacte econòmic en termes de minoració substancial
de les càrregues administratives de les empreses i en la millora de la qualitat de la regulació.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de mesures aplicades
2. % de documents que es deixen de demanar en els
tràmits sotmesos a simplificació

2009

17

27

4

-

30%

40%

50%

60%

2008
Política de despesa: 12

2011

2009

2010

2011

-

-

-

Import
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: Oficina de Gestió Empresarial (IUE)
Intervé: Direcció General de defensa de la Competència (DEF)
Pressupost (M€):

Fites
2010

2008

-

52. Garantir la qualitat de la nova regulació en matèria de
competència i simplificació administrativa per a les empreses
Els signants de l’Acord consideren un objectiu estratègic aconseguir que les noves normes
siguin de qualitat en el sentit que (1) no introdueixin prescripcions anticompetitives, (2) que no
generin noves càrregues administratives innecessàries per a les empreses i (3) que s’adeqüin a
la normativa europea en aquests dos àmbits i, en particular, a la Directiva de Serveis en el
mercat interior.
El seguiment de la qualitat de la nova regulació es farà en dues fases, complementàries entre
sí, i orientades a la prevenció:
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1. En una primera fase, anualment, el Govern promourà i avaluarà el grau d’utilització de la
Guia de bones pràctiques en regulació en l’elaboració i revisió de normativa. La Guia és un
document del que disposen tots els departaments de l’Administració de la Generalitat, que
han de tenir-la en compte a l’hora de redactar normes de qualsevol rang. A principis de
2008 s’elaborarà una nova versió amb eines més concretes i de fàcil utilització, a partir de
l’aprovació del Decret d’eliminació de tràmits i simplificació de procediments per a facilitar
l’activitat econòmica, en la tramitació de les propostes de disposicions de caràcter general
que elaborin els departaments de l’Administració de la Generalitat, s’haurà d’incloure un
Informe d’avaluació de l’impacte regulatori de les mesures proposades en l’àmbit de la
simplificació administrativa. L’informe especificarà en quin sentit s’ha elaborat la norma
seguint els principis, criteris i recomanacions que estableix la Guia de bones pràctiques i
inclourà una quantificació de les càrregues administratives que la nova norma genera a les
empreses. Aquest Informe d’avaluació de l’impacte regulatori servirà de punt de partida per
possibilitar la verificació o revisió de què la norma compleix amb els criteris de qualitat
regulatòria en els àmbits tractats.
2. En una segona fase, la normativa amb contingut econòmic que pugui afectar, de forma
significativa, amb càrregues o barreres a les empreses, serà verificada i revisada, pel
Govern, des de tres punts de vista:
•

Des del punt de vista de la competència, per advertir sobre la introducció d’eventuals
barreres a l’entrada o d’altres prescripcions amb efectes restrictius sobre la
competència, no suficientment justificades.

•

Des del punt de vista de la simplificació administrativa, per tal de detectar eventuals
obligacions o càrregues administratives a les empreses no suficientment justificades.

•

Des del punt de vista de la coherència amb la normativa comunitària respecte els dos
àmbits anteriors (competència i simplificació administrativa).

Els informes emesos en aquesta segona fase formaran part de l’Informe d’Avaluació de
l’Impacte Regulatori de la norma realitzat pel Departament competent, que s’inclourà en
l’expedient de tramitació de la norma. Aquests informes emesos en segona fase seran
presentats a la Comissió de seguiment dins de la informació periòdica prevista per la
mesura anterior.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Normes pre-avaluades en base als criteris fixats en la
Guia de bones pràctiques en regulació Nombre
d’Informes d’avaluació de l’impacte regulatori realitzats
(nombre normes pre-avaluades – 1ª fase -)
2. Informes sobre normes emesos en segona fase
Nombre d’Informes de contrast (2ª fase) emesos (sobre
competència, simplificació administrativa i adequació a la
normativa comunitària en aquests àmbits)

Fites
2008

2009

2010

2011

17

36

43

58

7

14

21

30

2008
Import
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
0,21
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Defensa de la Competència (DEF)

2009

2010

2011

0,42
-

0,63
-

0,90
-

Política de despesa: 58
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53.

Integrar els serveis a les empreses en un portal únic

Per optimitzar la relació entre empreses i administració, el Govern crearà un espai integral que
oferirà serveis de tramitació i informació empresarial i que serà el punt de referència de les
empreses a l’hora de relacionar-se amb l’Administració de la Generalitat.
Per aconseguir-ho es desenvoluparà un espai virtual que integri els serveis a les empreses que
actualment realitzen els diferents Departaments de la Generalitat. A tal efecte, s’aprofitarà
l’experiència acumulada per l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), que liderarà el projecte i es
consolidarà com el punt d’informació, tramitació i assessorament empresarial de Catalunya.
A més a més el desenvolupament d’aquest espai virtual de suport a l’empresa inclourà també
un sistema d’informació en xarxa per als temes que es detectin que interessen a les empreses,
com ara les xarxes de centres tecnològics, ajuts a la innovació, oficines exteriors, seguretat i
sostenibilitat, emprenedors, xarxa de cooperació de pimes i finançament a la innovació.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de tràmits integrats en el portal / total
tràmits empreses
2. Nombre de tràmits que es poden finalitzar
electrònicament i en un sol pas / tràmits integrats en el
portal
3. Nombre de tràmits que es poden finalitzar
electrònicament i en un sol pas / total tràmits empreses

2008

2009

Fites
2010

2011

40%

70%

85%

100%

20%

30%

40%

50%

7%

17%

22%

27%

2008
Import
Política de despesa: 12
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Oficina de Gestió Empresarial (IUE)

54. Impulsar
la
Plataforma
Administrativa (PICA)

d'Integració

i

2009

2010

2011

-

-

-

Col·laboració

Una de les premisses més importants per minorar les càrregues administratives de les empreses
és que l’administració no ha de demanar a les empreses la informació de la que ja disposa.
Aquesta premissa s’assolirà desenvolupant el principi d’interoperabilitat entre els diferents
departaments, unitats i organismes de la Generalitat i amb les altres administracions. Per això,
és necessita un instrument tecnològic que en l’àmbit de la Generalitat és la Plataforma
d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), actualment pilotada pel Departament de
Governació i Administracions Públiques. La PICA és també una eina imprescindible per
aconseguir un increment en el nombre de tràmits que es poden realitzar telemàticament i
accelerar el procés cap a una “e-administració” de forma generalitzada.
El Govern es compromet a impulsar i accelerar el procés d’incorporació a la Plataforma
d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de bases de dades utilitzades en tràmits que
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afecten les empreses, prioritzant aquelles connexions que, pel nombre de casos/any en els que
es realitza la petició d’informació a les empreses, tenen una major incidència en els seus costos.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de productes d’interoperabilitat posats a
disposició dels Departaments
2. Nombre d’elements comuns per tramitar posats a
disposició dels departaments

Fites
2008

2009

2010

2011

5

11

16

21

4

8

12

16

2009
2010
2008
Import
inclòs
Altre
Política de despesa: 53
al pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
0,57
0,6
0,63
Pressupost (M€):
Inversió:
1,18
0,59
0,65
Unitat Responsable: Oficina per al Desenvolupament de l’Administració Electrònica (GOV)

55.

2011

0,66
0,71

Avançar en la simplificació i eficiència de la contractació pública

Introducció general a la contractació pública:
La signatura de l’anterior Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i
la competitivitat de l’economia catalana va obrir un procés de debat i reflexió en l’àmbit de la
contractació pública que es va traduir en l’aprovació de l’Acord del Consell d’Institucions de 9
d’octubre de 2006 i en el posterior Acord del Govern de la Generalitat de 5 de desembre de
2006, sobre actuacions en matèria de contractació pública.
En el primer any de vigència dels acords esmentats, es va desenvolupar un gruix d’actuacions
rellevants que les parts signants de l’Acord Estratègic valoren positivament. Entre elles, cal
destacar:
•

L’aprovació de la Llei 3/2007, de 4 de juliol de l’obra pública de Catalunya (LOPCAT), que
inclou, entre d’altres, noves previsions sobre gestió de la contractació, publicitat i
transparència i subcontractació en aquest àmbit.

•

La creació, el 28 de juny de 2007, del Grup de treball d’aspectes socials a la contractació
pública, amb participació dels agents econòmics i socials, que ja ha iniciat els seus treballs
amb l’anàlisi de les possibilitats d’implementació d’aspectes socials previstos en la nova Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i amb l’estudi de la incidència de
la normativa sobre prevenció de riscos laborals en la contractació pública.

•

La millora de determinades eines de gestió electrònica de la contractació pública i el
desenvolupament de nous projectes corporatius de contractació electrònica al si de la
Generalitat de Catalunya, liderats per la Direcció General de Contractació Pública del
Departament d’Economia i Finances, que fou creada mitjançant el Decret 566/2006, de 19
de desembre. En particular, aquestes actuacions s’han orientat a:
o

La substitució i millora de l’entorn tecnològic del Registre Públic de Contractes per
permetre disposar de més informació (especialment en matèria de subcontractació)
i poder efectuar una millor explotació i la millora dels serveis del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores (RELI)
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o

•

El disseny i la construcció del Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació
(GEEC) que, junt amb la Plataforma de serveis de contractació pública, han de
configurar el futur sistema integral de contractació electrònica de la Generalitat.

La revisió del marc normatiu en matèria de contractació pública, a partir del nou marc de
les competències de la Generalitat a l’empara de l’Estatut d’Autonomia del 2006, i tenint en
compte la legislació bàsica estatal en la matèria arran de l’aprovació de la Llei estatal de
Contractes del Sector Públic, abans esmentada.

Sobre la base d’aquests antecedents, el Govern de la Generalitat es compromet a avançar en
tres àmbits d’actuació preferents, amb la voluntat expressa de què les actuacions que se’n
derivin han de ser d’aplicació a l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i de tot el seu sector
públic vinculat o dependent:
- Millores en la simplificació i eficiència de la contractació pública (dins d’aquesta
mesura 55)
- Millores en l’accés de les Pimes i foment de l’R+D+i en la contractació pública (mesura
5)
- Millores en les actuacions socials en la contractació pública (mesura 92)
A més, el Govern manifesta la seva voluntat que el desplegament de les accions que
requereixin una concreció normativa s’inclogui dins les disposicions del futur projecte de Llei
sobre contractes de les Administracions Públiques catalanes, que té previst elaborar.
Millores en la simplificació i eficiència de la contractació pública:
Sens perjudici de les competències atribuïdes a la Comissió de Seguiment de l’Acord Estratègic i
als Departaments del Govern amb competències en les matèries corresponents, els grups de
treball de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’Aspectes Socials en la
contractació pública i de R+D+i en l’àmbit de la contractació pública, en els que hi són
representats els agents econòmics i socials, duran a terme les tasques d’estudi i elaboració de
propostes pertinents per al desplegament de les actuacions previstes.
En qualsevol cas, la Comissió de Seguiment de l’Acord Estratègic haurà de vetllar pel
compliment de les mesures aprovades i, a tal efecte, n’efectuarà el seguiment corresponent.
El Govern impulsarà actuacions per a la reducció dels costos associats a la contractació pública
tant per al sector públic com per al sector privat (menys temps i menys esforços per a poder
participar en les diferents licitacions públiques), mitjançant els projectes TIC que coordina la
Direcció General de Contractació Pública.
Les actuacions concretes que es promouran són:
-

Implementar i posar en funcionament les tecnologies de la informació per a la simplificació i
la racionalització de tots els processos interns de gestió de la contractació pública (GEEC).

-

Avançar en la introducció i posada en funcionament de les tecnologies de la informació per
a la simplificació i la racionalització de tots els processos transaccionals de la contractació
pública (RELI, classificació empresarial, Plataforma de serveis de contractació pública).

-

Avançar en la disponibilitat de la informació sobre contractació pública a mesura que es
produeixi la implementació dels sistemes d’informació corresponents i, en particular, en
relació amb la informació sobre l’execució dels contractes.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Increment del nombre d’empreses inscrites en el
RELI respecte l’any anterior
2. Increment del nombre d’entitats adherides al
RELI respecte l’any anterior
3. Disponibilitat de la plataforma de serveis de
contractació pública (publicitat i informació)
4. Disponibilitat de la plataforma de serveis de
contractació pública (sistema integral de
contractació electrònica)

Fites
2008
√

2009
√

2010
√

2011
√

√

√

√

√

√
√

2008
Import
inclòs
Altre
Política de despesa: 12
al pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
0,59
Pressupost (M€):
Inversió:
2,90
Unitat Responsable: Direcció General de Contractació Pública (DEF)

2009

2010

2011

0,59
2,90

0,59
2,90

0,59
2,90
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Bloc 4: Competitivitat empresarial
Línia 11: Dimensionament, clústers i cooperació empresarial
Mesures: 56 a 58

56. Fomentar el
empresarial català

creixement

i

el

dimensionament

del

teixit

Catalunya té un teixit ric en petites i mitjanes empreses que necessiten recolzament econòmic,
financer i formatiu per créixer. Les polítiques de foment al creixement de les Pimes han de
continuar essent una prioritat en aquesta legislatura. A part dels instruments financers
existents, i els programes d’Innovació i Internacionalització, el Govern es compromet a posar en
marxa un nou Programa dirigit exclusivament a les Pimes que incorporarà en la seva carta de
serveis, entre d’altres, el reforçament del programa CRÉIXER.
Les Pimes no són les úniques que han de guanyar en dimensió. Els dos reptes principals de
l’economia mundial, la globalització i el canvi tecnològic, estan configurant una economia on les
grans empreses catalanes necessiten disposar de més dimensió per competir internacionalment.
El Govern impulsarà un programa per dinamitzar els processos de dimensionament de les
anomenades multinacionals catalanes de butxaca per a que esdevinguin grans grups
empresarials internacionals que actuïn de tractors a la nostra economia.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d’empreses acollides als programes de
diagnosi estratègic, creixement i dimensionament
2. Nombre d’operacions mitjançant la línia d’ICF
Creixement

Fites
2008

2009

2010

2011

300

350

400

450

25

25

25

25

2008

2009

2010

2011

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
5,83
6,1
Despesa
5,58
Pressupost (M€):
40
40
Inversió:
40
Unitat Responsable: ACCIÓ (Cidem-Copca) (IUE)
Intervé: Institut Català de Finances i Direcció General de Promoció Econòmica (DEF)
Política de despesa: 66 (IUE)
66 (DEF)

57. Reforçar l’Observatori de prospectiva industrial
programa de desenvolupament de clústers estratègics

6,38
30

i impulsar al

L’Observatori de Prospectiva Industrial consolidarà el paper que ha anat desenvolupant, des de
la seva creació, com a instrument d’interlocució de l’administració amb els agents econòmics i
socials i com a eina per conèixer la problemàtica dels diferents sectors i empreses catalanes,
preveure’n l’evolució i suggerir el disseny de futures línies d’actuació. A fi de reforçar la
interlocució permanent amb l’Administració i fer el seguiment dels acords incorporats en aquest
document, els agents econòmics i socials, a través de la comissió sectorial, participaran en els
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àmbits de treball de caràcter sectorial de l’Observatori de Prospectiva Industrial, d’acord amb
les necessitats que conjuntament es considerin.
Per altra banda, el Govern impulsarà la política de clústers estratègics que es desenvoluparà en
dos grans eixos d’actuació:
•

•

Programa de reforç competitiu de clústers locals (PRCCL): amb l’objectiu d’aconseguir la
millora de la posició competitiva dels clústers locals de Catalunya (SPL’s), s’escolliran una
sèrie de clústers anualment i es desenvoluparan actuacions en cada clúster en tres àmbits
diferents:
o

Diagnòstic i Prospectiva: Definició de l’estratègia i els reptes presents i futurs dels
clústers escollits i de les empreses que en formen part, i detecció de projectes
transformadors per a la millora de la competitivitat del clúster, projectes que
podran tenir com a responsable a les empreses o a l’administració.

o

Execució d’aquests projectes transformadors que estaran basats en 4 grans eixos:
canvi estratègic, canvi tecnològic, millora de la gestió i/o internacionalització

o

Creació d’economies de xarxa i d’escala: Jornades de formació, difusió i seguiment
de resultats i experiències d’èxit i generació de coneixement compartit

Actuacions de desenvolupament de nuclis emergents: Es potenciarà l’articulació d’entorns
intensius en tecnologia, sectorials i/o territorials, que es puguin configurar com a nuclis
emergents d’avantatge comparativa per a Catalunya amb capacitat de competir a nivell
internacional. La creativitat, l’emprenedoria, la innovació tecnològica i la sinèrgia entre les
tres hèlixs (universitat, empresa i sector públic) seran els grans eixos en la configuració
d’aquests espais. Aquests nuclis emergents podran articular-se al voltant d’una universitat,
com a parcs científico-tecnològics, al voltant de sectors, com a territoris o com a clústers
urbans. Per dur a terme aquesta tasca es portaran a terme dos tipus d’actuacions:
o Definició, detecció i anàlisi dels Nuclis Tecnològics Incipients (NTI) en el quals
Catalunya pot esdevenir un referent en l’entorn europeu
o Desenvolupament de projectes diferencials en NTI’s que tinguin l’objectiu de
posicionar estratègicament aquests nuclis a nivell internacional

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Clústers locals sobre els que es treballa anualment
2. Nuclis tecnològics emergents sobre els que es treballa
anualment
3. Nombre d’empreses participants en projectes de
clústers locals i nuclis emergents

Fites
2008

2009

2010

2011

4

4

4

4

3

3

3

3

400

400

400

400

2008

2009

2010

2011

Import
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
1,38
1,45
Despesa
1,32
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Observatori de Prospectiva Industrial i ACCIÓ (Cidem-Copca) (IUE)
Intervé: Servei d’Ocupació de Catalunya (TRE)
Política de despesa: 62 i 66 (IUE)

1,52
-
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58.

Impulsar la cooperació empresarial

Per impulsar actuacions de cooperació empresarial el Govern crearà una nova Xarxa d’Assessors
de Cooperació Empresarial (XACE), que actuarà de forma coordinada amb la Xarxa de Punts
d’Innovació de Catalunya (PIC), i que en una primera fase es centrarà a concretar i
desenvolupar projectes de cooperació empresarial en clústers estratègics.
La XACE focalitzarà la seva activitat en tasques de detecció, disseny, difusió, realització i
seguiment d’accions de cooperació entre les PIMES. Aquests projectes de cooperació també
podran comptar amb la participació d’altres agents del territori com poden ser centres
tecnològics, universitats i administracions locals.
Aquesta xarxa disposarà del pressupost adequat, dels instruments d’execució i les eines
d’informació i difusió necessàries per desenvolupar projectes transversals de cooperació
empresarial en aquells aspectes estructurals que incideixen en la millora dels principals factors
de competitivitat interna de l’empresa.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Projectes de cooperació desenvolupats per la Xarxa

Política de despesa: 66 (IUE)

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: ACCIÓ(Cidem-Copca) (IUE)
Pressupost (M€):

2008

2009

30

30

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
0,7
-

Fites
2010

2011

30

30

2009

2010

2011

0,73
-

0,77
-

0,81
-
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Bloc 4: Competitivitat empresarial
Línia 12: Finançament de l’activitat econòmica
Mesures: 59 a 60

59. Fomentar el capital risc i els instruments financers de suport a
l’emprenedoria i la innovació
El Govern impulsarà el desenvolupament del capital risc com a instrument per a capitalitzar i
desenvolupar les petites i mitjanes empreses catalanes innovadores i/o de base tecnològica. Es
promourà especialment el desenvolupament de fons de capital risc que actuïn en la fase més
inicial de la cadena, finançant projectes d’emprenedoria on el risc i la volatilitat dificulta
l’entrada de finançament privat. Aquesta activitat se seguirà implementant a través de la
política comuna de capital risc, on el Departament d’Economia i Finances centralitzarà la gestió i
la tinença dels fons i els altres Departaments i organismes competents exerciran la seva funció
prescriptora.
De forma complementària, es posarà en marxa el fons de fons Jeremie com a instrument
financer pioner del Govern de Catalunya - dins la política regional europea - i que invertirà en
productes financers de garantia i de capital enfocats a l’emprenedoria i la innovació. També
s’estudiaran altres instruments financers provinents de la Unió Europea per a finançar projectes
innovadors, i que es posen a disposició de les regions membres a través del VII Programa Marc
i el Programa d’Innovació i Competitivitat (PIC).
Per últim, el Govern impulsarà una Comissió interdepartamental d’instruments financers per a
l’emprenedoria que permetrà desenvolupar productes financers i programes de suports als
emprenedors per trobar finançament.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d’empreses participades per fons amb
participació de la Generalitat
2. Import dels fons de capital risc que actuen en la fase
més inicial d’emprenedoria

Fites
2008

2009

2010

2011

85

100

115

130

130

150

175

200

2008

2009

2010

2011

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
2,0
2,3
Despesa
1,7
2,4
Pressupost (M€): (*)
23
23
Inversió:
41,2
23
Unitat Responsable: Institut Català de Finances, Direcció General de Promoció Econòmica i Secretaria
d’Economia (DEF)
Intervé: ACCIÓ(Cidem-Copca) (IUE)
Política de despesa: 67 i 66 (DEF)
57 (IUE)

(*) El pressupost d’inversió d’ACCIÓ(Cidem-Copca) del 2009 al 2011 no es pot concretar en aquests moments
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60. Atendre les necessitats financeres no cobertes pel mercat
financer a través de l’Institut Català de Finances (ICF)
Ateses les característiques de les empreses catalanes (predomini de pimes de caràcter familiar)
i les seves dificultats d’accés al crèdit, els signants de l’Acord consideren estratègic
desenvolupar nous instruments de finançament, especialment orientats al creixement, la
innovació i la internacionalització del nostre teixit productiu. Aquests instruments només es
posaran a disposició de projectes viables i sota una avaluació clara del risc dels mateixos.
El Govern incrementarà l’activitat creditícia de l'ICF a través de les següents actuacions:
•

Establiment de convenis per al finançament dels processos d’innovació i internacionalització
de l’economia catalana amb els departaments competents.

•

Finançament d’operacions singulars (d’import o complexitat elevats), econòmicament
viables, amb projectes d’inversió que tinguin un interès estratègic, a través de la concessió
de préstecs o avals.

•

Ampliació de la línia de finançament ICFCrèdit a llarg termini per a pimes.

•

Reforçar en els propers anys la política de concessió de préstecs participatius en
col·laboració i coordinació amb els organismes prescriptors de l’administració (Institut
Català de Finances –ICF-, el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial –CIDEM-,
el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya –COPCA-) i la col·laboració amb ens
estatals com ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.A.) per tal d’optimitzar l’accés a
aquest finançament per part de les empreses catalanes.

•

Finançament de forma excepcional, en funció de polítiques sectorials pactades mitjançant
convenis específics amb altres departaments, agències o institucions, d’una part de les
necessitats de circulant de les empreses sempre que estiguin directament vinculades a la
inversió en actius fixes.

•

Reforçar el paper d’Avalis com a instrument per a millorar l’accés a finançament de
projectes empresarials, especialment per part d’emprenedors i Pimes.

Indicadors d’assoliment de la mesura:

Fites
2008

2009

2010

2011

1. Volum de crèdits concedits per part de ICF

655

600

570

570

2. Nombre d’empreses que reben finançament d’ICF
3. Nombre d’operacions realitzades com a préstecs
participatius

400

400

400

400

6

8

8

8

2008

2009

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
114.4
120.0
Pressupost (M€):
Inversió:
655,6
600,6
Unitat Responsable: Institut Català de Finances i Secretaria d’Economia (DEF)

2010

2011

125.0
570,6

127.0
570,6

Política de despesa: 67 i 66
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Bloc 4: Competitivitat empresarial
Línia 13: Atracció d’inversions i internacionalització
Mesures: 61 a 63

61.

Consolidar l’Agència Catalana d’Inversions (ACI)

Es reforçarà l'Agència Catalana d'Inversions amb l'objectiu de consolidar el seu paper com a
unitat especialitzada per promoure i atraure inversions empresarials sòlides. En aquest sentit
s’incrementaran els recursos econòmics de l’ACI per tal d’ampliar l’equip de professionals amb
gestors de cartera especialitzats per sectors i països, i nous programes de captació d’inversions.
Aquesta legislatura, per tal de multiplicar l'impacte econòmic de la seva tasca, l’ACI prioritzarà
la seva activitat d’atracció d’inversions en aquells projectes en els quals es presenti una clar
avantatge competitiu, tinguin un alt potencial d’arrossegament sobre l’entorn i siguin intensius
en l’ús del coneixement i de mà d’obra qualificada. Així doncs, en línia amb la política industrial
del Govern, es promourà especialment l’atracció d’inversions de centres d’R+D de grans
companyies ja consolidades a Catalunya.
Per tal d’evitar duplicitats i aconseguir sinèrgies per part dels agents implicats, es treballarà
coordinadament amb les diferents Administracions i/o Universitats i especialment amb aquells
organismes que per les seves activitats tracten amb potencials inversors empresarials, per
aconseguir l’objectiu compartit de captar nova activitat inversora per a Catalunya.
Per augmentar l’eficàcia de les accions de l’ACI, es posarà en marxa una unitat
interdepartamental amb presència de tots els Departaments del Govern que incideixen en els
diferents àmbits relacionats amb la implantació d’un projecte d’inversió empresarial a
Catalunya.
També es comptarà amb la xarxa d’ambaixadors empresarials de l’Agència Catalana
d’Inversions integrada pels directius catalans destacats arreu del món i que té per objectiu
difondre l’atractivitat de Catalunya com a destinació inversora i aprofitar les oportunitats que
puguin sortir per al nostre país.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de projectes gestionats per l’ACI

Política de despesa: 62

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: ACCIÓ(Cidem-Copca) (IUE)
Pressupost (M€):

2008
150

2009
150

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
5,2
-

Fites
2010
150

2011
150

2009

2010

2011

5,46
-

5,73
-

6,02
-
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62.

Foment de la internacionalització

Amb l’objectiu d’intensificar el procés d’internacionalització de l’economia catalana el Govern es
compromet a donar compliment als objectius vigents en el Pla per a la internacionalització de
l’empresa catalana 2005-2008, gestionat pel COPCA. Per això, es reforçaran les accions
adreçades a fomentar la internacionalització de l’empresa, a impulsar la cooperació en l’àmbit
de la internacionalització, a desplegar la Xarxa de plataformes empresarials del COPCA, a
promoure la participació d’empreses catalanes en licitacions internacionals, a impulsar la
formació d’especialistes en comerç exterior, a recolzar el paper de les empreses i els agents
socials en la cooperació al desenvolupament i a impulsar la presència catalana en institucions i
organismes internacionals.
En el marc dels objectius fonamentals del Pla d’impuls a la internacionalització es vol destacar
algunes actuacions que es duran a terme:
•

Es desenvoluparà el programa IMPACTE per donar resposta a les necessitats de les
empreses dels sectors més afectats per la competència internacional. Aquest programa
pretén analitzar amb les empreses proveïdores afectades i la mateixa multinacional les
possibilitats d’acompanyament en la nova localització.

•

Es posaran en marxa actuacions en l’àmbit dels serveis com la millora del posicionament
internacional del sector Salut i el Programa d’internacionalització de la distribució catalana
Es consolidarà l'Observatori de mercats exteriors com a instrument de seguiment de les
tendències sectorials, de mercat i tecnològiques.

•
•

Consolidació del projecte d’Anella Internacional amb la posada en marxa de les diferents
comunitats d’interès, que permeten relacionar els diferents entorns empresarials
participatius de l'Anella internacional.

•

Es potenciarà la coordinació institucional entre organismes estatals i els diversos
organismes catalans que actuen en l’àmbit de la internacionalització.

Tenint en compte els resultats del Pla que finalitza el 2008, s’elaborarà una nova planificació de
les polítiques de suport a la internacionalització de l’empresa catalana pel període 2009-2012
amb la participació activa dels agents econòmics i socials així com dels principals agents de la
internacionalització del país.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Empreses que reben serveis del COPCA
2. Número de projectes d’inversió directa exterior
gestionats
3. Número d’usuaris que participen en l’Anella
Internacional
4. Nombre d’oficines exteriors que ofereixen programes
conjunts d’internacionalització i atracció d’inversions

Política de despesa: 64

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: ACCIÓ(Cidem-Copca) (IUE)
Pressupost (M€):

63.

2008

2009

Fites
2010

1.145

1.219

1.298

1.382

131

138

145

152

14.740

16.214

17.835

19.619

2

5

7

9

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
5,4
16,5
17,5

2011

2009

2010

2011

17,27
-

18,1
-

19
-

Reforçar la projecció exterior de Catalunya

El Govern es compromet a promocionar Catalunya internacionalment amb els seus trets més
destacats i les seves oportunitats de negoci amb els objectius de captar interès empresarial que
vulgui aterrar al nostre país, fomentar les exportacions de mercaderies per part d’empreses
catalanes de tots els sectors, promoure les inversions catalanes a l’exterior i impulsar el
turisme. També es potenciarà la visió i el paper de Catalunya en el marc de l’Euroregió.
S’optimitzarà la xarxa exterior del COPCA i de l’Agència Catalana d’Inversions per tal de poder
prestar un suport dual al foment de la internacionalització i a l’atracció de noves inversions a
Catalunya, impulsant la col·laboració d’aquests dos organismes. De la mateixa manera també
es potenciarà el paper dels centres de promoció de negocis del COPCA com a proveïdors
d'informació, suport i acompanyament davant les administracions i organismes internacionals.
Es desplegarà també el Pla estratègic del sector turístic per tal de definir el model turístic per
als pròxims anys, que comptarà amb l’Observatori de Turisme com a eina útil per a assolir els
objectius i dotar al sector d’un major coneixement, tant pel que fa a les tendències de futur
com a les noves necessitats del mercat.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d’oficines exteriors d’ACCIÓ que tenen servei
d’atracció d’inversions
2. Recursos invertits en el Pla estratègic del sector
turístic

Fites
2008

2009

2010

2011

2

5

7

9

540.000

750.000

750.000

*

2008
Import
Política de despesa: 62 i 64
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
1,6
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Planificació i projectes estratègics (IUE)

2009

2010

2011

2,3
-

2,8
-

3,3
-
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Bloc 4: Competitivitat empresarial
Línia 14: Foment de l’emprenedoria
Mesures: 64 a 65

64.

Fomentar l'emprenedoria entre la societat catalana

La capacitat de l'economia catalana de regenerar i fer créixer el seu teixit productiu, depèn en
bona part de la seva capacitat de crear noves empreses. Per tal de fomentar l'esperit
emprenedor i la capacitat d'emprendre, cal vetllar per la percepció social de l'emprenedoria i la
figura de l'empresa, dotar dels coneixements necessaris per emprendre, així com disposar de
les mesures adequades per a cada moment del procés de creació d'una nova empresa
(elaboració del pla d'empresa, finançament i consolidació).
Amb l'objectiu de millorar la capacitat emprenedora i facilitar la creació i consolidació
d'empreses:
•

Es promourà la formació sobre la figura de l'empresa, la cultura emprenedora i el foment de
l'emprenedoria a l'ESO, la Formació Professional (reglada i ocupacional) i en els àmbits de
l'ensenyament superior més adients, inclosos els ensenyaments de caràcter tecnològic,
tècnic i científic.

•

Es crearà la Xarxa de Creació d'Empreses (Xarxa INICIA) que disposarà d’una sèrie de
punts o centres de serveis a emprenedors per tot el territori, i que tindrà per objectius
sensibilitzar, informar, formar als emprenedors/res, assessorar en l'elaboració del pla
d'empresa i, si s'escau, aprovant-lo, així com acompanyar a les noves empreses per ajudar
a la seva consolidació durant els tres primers anys.

La XarxaCE, desenvoluparà programes i accions concretes per dones emprenedores i altres
col·lectius o àmbits que requereixin especial atenció, i en especial adreçades a joves.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d’alumnes de secundària, FP i formació
ocupacional i població en general que reben formació en
tallers de capacitat d’emprenedoria i foment de
l’emprenedoria
2. Persones emprenedores ateses per la Xarxa de
Creació d’empreses
3. Tècnics i entitats a la Xarxa INICIA

Fites
2008
15.000

2009
17.000

2010
20.000

2011
24.000

24.000

27.000

28.000

30.000

200/100

250/120

300/140

350/150

2008

2009

2010

2011

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
14,5
15
Despesa
14,5
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’economia cooperativa i creació d’empreses (TRE)
Política de despesa: 66

15,5

-
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65.

Augmentar la base d’empreses emprenedores d’alt creixement

Atesa la necessitat de la creació de més empreses d'alt creixement a Catalunya, el Govern es
compromet a promoure la creació i consolidació d'aquestes empreses en les seves fases inicials,
com a pas previ i necessari perquè aquelles empreses que esdevinguin més competitives, es
converteixin en empreses gasela. Per fer-ho, es duran a terme les següents actuacions:
• Programes d’ajuts per impulsar la creació d'empreses innovadores i d'alt creixement
• Generalització dels programes de suport als emprenedors de base tecnològica a
l’emprenedoria d’alt creixement
• Assessorament i recolzament necessari per facilitar l’acceleració en el creixement i la
capitalització d'aquestes noves empreses
• Programa de suport als emprenedors per afrontar les seves necessitats de finançament
(investment readiness) i per conèixer les possibilitats que ofereix l’oferta financera.
Per altra banda, es durà a terme una labor de sensibilització i difusió dels instruments de
finançament de deute i capital que l’ICF posarà a disposició dels emprenedors catalans d’alt
creixement. Entre altres, s’utilitzaran els fons del programa Jeremie per ajudar a accelerar el
creixement d’aquestes empreses.
Per últim, es potenciaran les diferents xarxes d’inversors privats (business angels), com
instruments que dinamitzin el dèficit d’inversió privada en fases inicials que pateix actualment
Catalunya respecte a altres països europeus. Per a reforçar aquesta mesura, es promouran
incentius de foment de les Xarxes de Business Angels i mecanismes econòmics, i fiscals, per tal
d'estimular la inversió privada de particulars en projectes de creació de noves empreses per
part d'emprenedors.
Indicadors d’assoliment de la mesura:

2008

2009

16

20

1. Número d'empreses d’alt creixement recolzades amb
ajuts

Política de despesa: 57 (IUE)
66 (DEF)

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
2,64
-

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: ACCIÓ (Cidem-Copca) (IUE)
Intervé: Direcció General de Promoció Econòmica (DEF)
Pressupost (M€):

Fites
2010

2011

20

20

2009

2010

2011

2,75
-

2,87
-

2,99
-
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Bloc 4: Competitivitat empresarial
Línia 15: Política energètica i de telecomunicacions
Mesures: 66 a 70

66. Millorar la garantia i qualitat del subministrament d’energia
elèctrica en l’àmbit territorial de Catalunya
El Govern desplegarà la nova llei de garantia del subministrament elèctric que tindrà com a
principals objectius:
•

Assegurar als abonats el nivell òptim de redundància del seu subministrament.

•

Intensificar el control de la inspecció sobre les instal·lacions elèctriques.

•

Assegurar que el sistema de proteccions i les seves especificacions són les adients.

•

Establir la potestat per part del Govern de la Generalitat per poder declarar d’utilitat pública
determinades instal·lacions per raons d’emergència o d’interès excepcional.

•

Assegurar que les empreses subministradores tenen actualitzats i amb el nivell d’exigència
suficient els plans d’emergència precisos, incloent la disposició d’equips que permetin una
solució d’urgència davant incidents en el subministrament.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. TIEPI (temps d’interrupció equivalent de la potencia
instal·lada en mitja tensió)
2. NIEPI (número d’interrupcions equivalent de la
potencia instal·lada en mitja tensió)

Fites
2008

2009

2010

2011

2 hores

2 hores

2 hores

2 hores

1,50

1,50

1,50

1,50

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
1,4
Pressupost (M€):
Inversió:
2,2
72
Unitat Responsable: Direcció General d’Energia i Mines (DEF)

2009

2010

2011

1,4
77,4

1,4
77,4

1,4
77,4

Política de despesa: 63

67. Desenvolupar el Pla d’energies renovables previst en el Pla de
l’energia de Catalunya 2006-2015
El desenvolupament del Pla d’Energies Renovables del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015
té per objectiu arribar l’any 2015 a un percentatge de participació de les energies renovables en
el consum d’energia primària (sense considerar els usos no energètics, bàsicament el petroli
destinat a la fabricació de plàstics) a Catalunya de l’11% (sent del 3,3% l’any 2003). A la
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vegada, aquest increment de les energies renovables i les corresponents actuacions de suport
són una oportunitat per millorar la competitivitat del sector i dels agents implicats.
En referència a les implantacions eòliques i fotovoltaiques, i donada la recent aprovació del
Reial Decret 661/2007 de 25 de maig pel qual es regula l’activitat de producció d’energia
elèctrica en règim especial, el Govern es compromet a concretar mitjançant decret un
procediment administratiu àgil i clar per totes les empreses. Es farà un esforç per simplificar al
màxim els tràmits necessaris per concedir les autoritzacions.
D’altra banda, i de forma concreta, per tal de fer possible el desenvolupament de la tecnologia
fotovoltaica minimitzant l’impacte sobre el territori, es potenciarà la seva implantació sobre les
teulades, en concret amb les següents actuacions:
• Foment de l’ús de les plaques fotovoltaiques en teulades de naus industrials que es
desenvolupin en el sòl que té previst urbanitzar Incasol durant la vigència del Programa
de sòl per activitats econòmiques i equipaments 2007-2020
• Foment de la implantació de plaques fotovoltaiques als sostres dels edificis públics de
nova construcció
• Incentius a la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en teulades d’explotacions
agràries i ramaderes.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Decret regulador per a la implantació de l’energia
eòlica i fotovoltaica publicat
2. Percentatge de participació de les energies renovables
en el consum d’energia primària (%)
3. Potència (MW) d’instal·lacions fotovoltaiques
executada en teulades de naus industrials, edificis
públics i explotacions agràries i ramaderes

Política de despesa: 63

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: Institut Català d’Energia (DEF)
Intervé: Secretaria d’Indústria i Empresa (IUE)
Pressupost (M€):

Fites
2008

2009

2010

2011

√

-

-

-

5,5%

6,0%

6,9%

7,4%

12

8

10

10

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
0,86
2,94
-

2009

2010

2011

6
-

6,18
-

6,37
-

68. Desenvolupar l’estratègia d’estalvi i eficiència
prevista en el Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015

energètica

El Pla d’acció 2006-2010 desplega l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica del Pla de l’energia
que a partir d’accions i ajuts vol assolir l’any 2015 un estalvi d’energia final del 10,6%, passant
d’un consum de 20 Mtep a 17 Mtep l’any 2015.
Les actuacions més destacades que es duran a terme seran les següents:
•

Suport tècnic i econòmic als projectes més innovadors que millorin la eficiència
energètica en els sectors econòmics més crítics, com per exemple el transport, la
indústria o la construcció.
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•

Incentius a les empreses que facin inversions en estalvi i eficiència energètica per
ajudar-les a disminuir els seus costos energètics.

•

Impuls a les iniciatives que permetin millorar la competitivitat dels diversos agents
implicats en l’assoliment de l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica.

•

Ajuts a l’externalització dels serveis energètics adreçats a les administracions locals per
aconseguir un ús racional i eficient de l’energia.

Indicadors d’assoliment de la mesura:

Fites
2008

2009

2010

2011

1. Intensitat energètica primària (tep/M€ de l’any 2000)

181’3

179’5

177’8

176’1

2. Intensitat energètica final (tep/M€ de l’any 2000)
3. Nombre de projectes subvencionats per a la millora
de l’eficiència energètica.

108’5

106’7

104’9

103’2

750

800

830

850

Política de despesa: 63

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: Institut Català d’Energia (DEF)
Intervé: Secretaria d’Indústria i Empresa (IUE)
Pressupost (M€):

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
8,77
47,36
-

2009

2010

2011

13,19
-

13,59
-

14
-

69. Fomentar les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a
l’Administració i a la ciutadania
Les TIC són un element imprescindible per a fomentar la innovació i modernització de la nostra
societat, evitar la fractura digital en el territori així com afavorir la competitivitat de les nostres
empreses.
El Govern es compromet a fomentar l’ús de les TIC entre la ciutadania, l’Administració i les
relacions entre Administració i ciutadania. Els objectius principals seran garantir l’accés dels
ciutadans a les noves tecnologies i promoure la e-administració tant a la Generalitat com als
Ajuntaments. Les actuacions més destacades que es duran a terme seran les següents:
•
•
•
•
•

•

El desenvolupament de l’administració oberta en línia.
La potenciació de les TIC en els àmbits de la salut, l’ensenyament i la justícia.
Desplegament del Pla de Modernització de l’Administració.
Impuls de la signatura electrònica en tots els tràmits de l’Administració.
Potenciació de la xarxa de telecentres: desenvolupar un pla d'acció per tal que els
municipis catalans disposin d'un punt de connexió pública de banda ampla, orientat a
la realització i informació de qualsevol tràmit administratiu o de prestació de serveis
públics (transports públics, sanitat, universitats, etc.).
Realitzar accions formatives a la ciutadania sobre l’ús i els avantatges de les noves
tecnologies (Pla d’alfabetització digital).

Per totes aquestes actuacions es treballarà per aconseguir un major finançament per part de
l’Estat a través de mecanismes com el Plan AVANZA.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de punts públics d’accés a Internet als
Telecentres de la Generalitat
2. Percentatge de tràmits que es poden fer per via
telemàtica en el portal Gencat-serveis i tràmits, sobre el
total de tràmits adreçats a ciutadans i empreses

Fites
2008

2009

2010

2011

615

625

635

650

15%

60%

90%

98%

2009

2008

2010

2011

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
2,15
2,15
Despesa
0.81
1,22
2,15
Pressupost (M€):
0.22
0.22
0.22
Inversió:
0.22
Unitat Responsable: Direcció General de Societat de la Informació i Oficina per al Desenvolupament
de l’Administració Electrònica (GOV)
Política de despesa: 53 (GOV)

70.

Impulsar anelles de fibra òptica sectorials

Els signants de l’acord consideren necessari el desplegament d’anelles de fibra òptica sectorials
que afavoreixin un intercanvi de dades i informació a alta velocitat entre les empreses i els
usuaris d’aquell sector. Les anelles possibiliten treballar sinèrgicament a velocitats que les
connexions convencionals no ho permetrien i serveixen per apropar les entitats o empreses d’un
determinat sector.
El Govern
•
•
•

es compromet a desenvolupar les següents anelles sectorials:
Anella cultural, que unirà les infraestructures culturals del país
Anella industrial que unirà les empreses per sectors de producció
Anella audiovisual que unirà els equipaments de producció i distribució audiovisual

També, i complementàriament, es reforçarà l’anella científica que uneix universitats i centres
d’R+D+I.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1.Número d’empreses i entitats connectades a les
anelles sectorials

Fites
2008

2009

2010

2011

14

20

30

35

2009
2010
2011
2008
Import
Política de despesa: 53
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
0,2
0,2
0,78
1,30
1,30
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Xarxes i Infraestructures deTelecomunicacions (GOV)
Intervé: ACCIÓ (Cidem-Copca) (IUE) – Comissionat per a Universitats i Recerca (IUE)
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Bloc 4: Competitivitat empresarial
Línia 16: Sòl i polígons industrials
Mesures: 71 a 72

71. Disposar d’una àmplia oferta de sòl i edificació industrial,
logístic i de serveis
Catalunya ha de disposar d’una àmplia i diversificada oferta de sòl i d’edificació industrial,
logístic i de serveis que, per una banda, permeti la localització de noves empreses que impulsin
el desenvolupament econòmic i, per una altra, eviti la congestió o l’excessiva concentració
d’aquests usos que podria provocar l’aparició d’importants deseconomies.
Els signants de l’acord consideren que la política de sòl industrial ha de contemplar els criteris
següents:
•

Es promourà sòl industrial i logístic amb criteris coherents amb els plans territorials donant
preferència a la concentració i mancomunació.

•

Qualificació urbanística de sòl industrial en quantitats suficients per a satisfer la demanda.

•

Intervenció a través de l’Institut Català del Sòl (INCASOL) per a temperar els preus
mitjançant l’oferta pública de sòl industrial.

•

Desenvolupament de sòl en àrees del territori en les quals el mercat té dificultats per a ferho.

Els objectius que es pretén aconseguir amb el Programa de sòl per activitats econòmiques i
equipaments 2007-2020 són els següents:
•

Urbanització durant els propers 14 anys d’un total de 6.000 hectàrees de sòl per a
activitats econòmiques i equipaments.

•

Posada en el mercat d'un total de 3.000 hectàrees de sòl net, del qual l'Incasòl tindrà en
propietat un 70 %.

El 50% d'aquesta producció es preveu que sigui mitjançant actuacions concertades i l'altra 50%
mitjançant actuacions pròpies.
Es promourà dins el programa de sòl industrial una xarxa de sectors d’activitat econòmica que
seran polígons industrials especialitzats amb uns alts estàndards de qualitat. Sobre aquests
sectors es desenvoluparà una marca que reflectirà un nou model de sòl industrial. Es garantirà
que tots els nous sols industrials tinguin les dotacions energètiques necessàries i l’accés als
serveis electrònics de banda ampla i telefonia mòbil. Es desenvoluparan instàncies de gestió
d’aquests sectors amb la integració dels agents econòmics, socials i les autoritats territorials.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:

Fites
2008

2009

2010

2011

65

260

500

600

1. Total anual d’hectàrees urbanitzades de sòl net per
activitats econòmiques i equipaments (valors acumulats)

Política de despesa: 52

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: Institut Català del Sòl (PTOP)
Intervé: Secretaria d’Indústria i Empresa (IUE)
Pressupost (M€):

72.

2008

2009

2010

2011

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
300
-

300
-

300
-

300
-

Promoure la gestió integral de polígons industrials

La composició del teixit productiu català, amb un gran nombre de Pimes que es concentren en
polígons industrials arreu del territori, compartint ubicació i necessitats, determina que existeix
un àmbit d’actuació, el polígon industrial, des del qual s’ha de donar resposta a aquestes
necessitats compartides entre les empreses.
El Govern crearà un mecanisme d’informació i participació amb els agents econòmics i socials
més representatius per tal de fer el seguiment periòdic de les estratègies i el desenvolupament
d’actuacions en matèria de sòl de l’Institut Català del Sol (Incasol).
El Govern, amb la participació de tots els Departaments competents en la matèria i coordinats
pel Departament de política territorial i obres públiques, elaborarà un pla d’actuacions a
polígons industrials, amb la participació i consultes necessàries, que integrarà les polítiques de
sòl, energètiques, de comunicació, de transport i de renovació que s’executarà amb la
participació de tots els agents implicats.
El Govern concentrarà els seus esforços en cinc grans àmbits d’actuació:
Mapa dels polígons industrials a Catalunya
Es promourà l’elaboració d’un mapa de necessitats dels diferents polígons industrials arreu de
Catalunya, per tal de determinar quines mancances existeixen a nivell d’infraestructures,
mobilitat, energia i/o telecomunicacions.
Promoure la gestió autònoma dels polígons industrials
Es fomentarà que les empreses dels polígons es consorciïn i s’autoorganitzin per impulsar
millores i projectes per al polígon. També es fomentarà la figura del gerent de polígon que serà
el responsable diari de la gestió integral del polígon.
Afavorir la mobilitat en els polígons industrials
La política urbanística incorporarà el criteri de mobilitat en la localització de sòl per a activitats
industrials, logístiques i de serveis (polígons industrials, equipaments públics i privats d’ús
col·lectiu, etc.).
Les polítiques d’accés sostenible als centres de treball es basaran en 3 instruments bàsics:
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•

El Pla de mobilitat: Es redactaran plans de mobilitat per a cadascun dels centres

•

Les taules de la mobilitat: Són els òrgans permanents de concertació i de participació,

•

El/la gestor de la mobilitat: son els responsables de la gestió, control i organització de

generadors de mobilitat intensiva. Cada Pla configurarà les estratègies de mobilitat
sostenible a partir de la diagnosi de la mobilitat; concretarà objectius temporals; farà
propostes operatives i establirà indicadors de control i seguiment del pla.
especialment en la redacció i els seguiment del Pla de Mobilitat.

la mobilitat del polígon o l’equipament.

El Govern es compromet a impulsar l’execució de les mesures previstes en els plans i estudis de
mobilitat ja elaborats o en fase d’elaboració corresponents a més de 20 polígons industrials de
Catalunya i a redactar plans de mobilitat i implementar-los en més de 30 polígons i
equipaments generadors de mobilitat intensiva. S’adjunta en l’annex el llistat de polígons
industrials on es té previst dur a terme aquestes actuacions.
Dotar de les necessitats energètiques als polígons
Es promourà que els polígons es fixin uns objectius en matèria d’energia i sostenibilitat que
donin resposta a les necessitats del polígon. Es promourà la signatura d’acords amb
l’administració que formalitzi la implicació del polígon en l’aplicació d’una excel·lència
energètica.
Una vegada signats els acords, es duran a terme les següents actuacions:
•
•
•

Diagnòstics energètics a empreses
Assessorament tècnic de possibles projectes d’eficiència energètica i energies
renovables a nivell d’empresa i a nivell de polígon
Informació i formació de les millors tecnologies i actuacions

Cadascuna d’aquestes accions aportarà un conjunt de propostes amb el seu anàlisis de viabilitat
tant tècnica com econòmica i el seu pla d’actuació que es desenvoluparà mitjançant actuacions
concertades amb l’administració i l’altra 50% mitjançant actuacions pròpies.
Cobrir les necessitats de telecomunicacions del polígons
Es promourà que els propis polígons es fixin uns objectius en matèria de telecomunicacions que
donin resposta a les necessitats del polígon.
El Govern treballarà amb les entitats autònomes del polígon i les empreses de
telecomunicacions i telefonia per garantir que el polígon disposa de les xarxes de telefonia
mòbil i banda ampla necessàries per poder competir i relacionar-se amb el món.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de nous plans de mobilitat en polígons o
centres amb concentració de llocs de treball

2008

2009

5

7

Fites
2010

2011

8
2010

2011

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
0,15
0,15
Despesa
0,15
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Programa per a la Mobilitat i l’Institut Català del Sòl (PTOP)
Intervé: Institut Català d’Energia (DEF), Direcció General de Xarxes i Infraestructures de
Telecomunicacions (GOV) i Secretaria d’Indústria i Empresa (IUE)

0,15

2008

2009

10

Política de despesa: 52 (PTOP)

-
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5. Activitat econòmica i medi ambient
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Bloc 5: Activitat econòmica i medi ambient
Línia 17: L’ús racional i de qualitat dels recursos
Mesures: 73 a 75

73. Garantir el subministrament i adaptar el model de gestió de
l’aigua a la Directiva Marc de l’Aigua
D’acord amb el mandat de la Directiva Marc de l’Aigua, en els propers anys, les polítiques del
cicle de l’aigua a Catalunya s’han de basar en dos objectius principals:
•
•

Assolir l’adequada garantia de subministrament i qualitat dels recursos hídrics pels usos de
l’aigua.
Assolir l’adequada gestió del cicle de l’aigua pels seus valors ecològics i socials
indispensables pel medi natural que es vol protegir i conservar.

Per aconseguir aquests objectius, el Govern es compromet a impulsar les següents estratègies
prioritàries:
•

Generació de nous recursos d'aigua, públics i privats, per tal de garantir l’abastament a tots
els ciutadans i la millora del subministrament (inclou, entre d'altres, la dessalinitzadora del
Baix Llobregat, diverses actuacions de reutilització de l’aigua i l’aprofitament d'aqüífers fins
ara abandonats a causa de la contaminació).

•

Estalvi i eficiència en el ús quotidià de l’aigua per part de ciutadans i empreses.

•

Ús eficient de l’aigua al reg agrícola amb l’objectiu d’alliberar recursos, reassignar usos en
funció de la qualitat i disminuir les fonts de contaminació difosa.

•

Reutilització de l’aigua en tant que instrument que permet alliberar una part de les reserves
d’aigua de primera qualitat.

•

Reducció de la contaminació originada per l'ús domèstic de l'aigua, per tal d’assegurar la
qualitat de l’aigua dels nostres rius i aqüífers.

•

Sanejament de les aigües residuals industrials.

•

Protecció, millora i regeneració de totes les masses d’aigües subterrànies.

•

Sostenibilitat ambiental dels espais fluvials.

Per dur a terme aquestes estratègies s’elaborarà un Pla de Gestió de l’Aigua que contempli i
integri els diferents Plans i Programes que impulsa l’Agència catalana de l’aigua (ACA).
Per altra banda, s’acorda endegar un procés de debat, amb la participació dels agents socials,
al voltant del model de gestió i finançament de l’aigüer. L’eficiència i el cost de l’aigüer es
consideren variables determinants en la competitivitat de l’economia catalana i, per tant, el
model de finançament haurà de contemplar necessàriament la seva incidència.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:

Fites
2010

2008

2009

1. Número de depuradores públiques i privades
en servei

360

385

415

460

2. Evolució del consum d’aigua (Hm3 any)

856

869

882

895

3. Evolució del consum d’aigua a les empreses
4. Volum d’aigua regenerada i destí de l’aigua
reutilitzada (Hm3)

2011

282
286
291
295
Informar de l’evolució d’aquest indicador en el
període 2008 a 2011
2008
Altre
2009
Import inclòs
finançament
al ppt. inicial
extern

Política de despesa: 51

717,85

Inversió:
508,11
673,44 686,60
Unitat Responsable: Agència Catalana de l'Aigua i Aigües Ter Llobregat (MAH)

700,83

74.

466,30

-

2011

587,55 674,20

Pressupost (M€):

Despesa

2010

Implementar un nou model de gestió dels residus sostenible

Les inversions en infraestructures i les actuacions previstes en el cicle dels residus responen a
les demandes europees d’aplicació de la jerarquia de gestió dels residus: prevenció,
reutilització, valorització material, valorització energètica, tractament i disposició final del
rebuig, així com de les obligacions que es desprenen de les directives europees i de l’estratègia
temàtica de prevenció i reciclatge de residus.
En matèria de residus, el Govern es compromet a impulsar les següents estratègies prioritàries:
•

La prevenció, recollida selectiva, i tractament de totes les fraccions de residus municipals:
implementar un nou model de gestió de residus municipals que té com a eixos principals la
prevenció, la extensió de les recollides selectives al conjunt de Catalunya i el tractament
eficaç i eficient de totes les fraccions de residus.

•

Consolidació del model de gestió dels residus industrials: desplegar actuacions per a la
minimització tant en quantitat com en perillositat, i la valorització, reciclatge i tractament
dels residus industrials. S'impulsarà la innovació i la recerca en els processos i productes
per tal que minimitzin la generació de residus. L’ús eficient dels residus industrials passa pel
seu aprofitament entre indústries, fomentant el mercat de subproductes, la seva
valorització material i el seu ús en determinats tipus de residus com a substitut de
combustibles no renovables.

•

Avenç en el reciclatge dels residus de la construcció: promoure la selecció en origen a la
mateixa obra i la reutilització i reciclatge dels residus de la construcció per tal d’obtenir
àrids reciclats i altres productes aptes per a les obres públiques i privades.

•

Gestió adequada dels excedents de les dejeccions ramaderes: reduir la contaminació que
generen aquests residus, en especial els purins, mitjançant acords amb el sector.

•

Establiment d’un programa d’inversions i actuacions de sòls contaminats, per tal de donar
compliment als requisits que estableix la normativa.
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•

Desenvolupament d’accions per millorar la sensibilització social respecte la gestió de
residus.

Per últim, s’acorda endegar un procés de debat, amb participació dels agents socials, al voltant
del model futur de gestió i finançament dels residus. Els principis de proximitat i autosuficiència
hauran de ser principis referents en el nou model, i el cost dels residus s'haurà de considerar
una variable rellevant en la competitivitat de les nostres empreses que s’haurà de tenir present
en el nou model de finançament.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Residus generats per càpita (Kg/ persona per
dia)
2. Residus generats per indústria (Kg/indústria per
dia)
3. Percentatges de valorització material i energètica
dels residus industrials

Fites
2008

2009

2010

2011

1,62

1,63

1,64

1,65

846

860

873

885

69% / 5%

70% / 6%

71% / 6%

72% / 6%

2008
Import
Altre
inclòs al
pressupost finançament
extern
inicial
Despesa
59,5
1,7
Pressupost (M€):
Inversió:
61,7
Unitat Responsable: Agència de Residus de Catalunya (MAH)

2009

2010

2011

80,0
71,4

82,8
83,3

83,8
97,0

Política de despesa: 55

75.

Promoure la millora progressiva de la qualitat de l’aire

Per protegir el medi ambient en la seva totalitat així com la salut humana, s’ha d’evitar, prevenir
i reduir les concentracions dels contaminants atmosfèrics i la contaminació acústica
potencialment nociva. Per tal de fer efectiva aquesta protecció, la directiva marc de l’aire
(96/62/CE), sobre gestió i avaluació de l’aire ambient, ja establia la necessitat de prendre
mesures quan se sobrepassin els valors límit de qualitat de l’aire establerts.
Atès que el deteriorament de la qualitat de l’aire pot tenir efectes negatius en l’activitat
econòmica del nostre país, el Govern es compromet a elaborar un Pla d’actuació per a la millora
de la qualitat de l’aire, amb participació dels agents econòmics i socials. L'objecte del Pla
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire serà establir les mesures necessàries per
prevenir i reduir l'emissió dels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió
de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), i ajustar les emissions als límits que estableix la
legislació de la Unió Europea per a l'any 2010, definits per preservar i reduir els efectes nocius
sobre la salut humana i el medi ambient. Aquest pla haurà de basar-se en uns fonaments sòlids
tant científics com tècnics i generar un ampli consens entre tota la societat.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Mitjana anual de a les partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 10 micres (PM10)
2. Mitjana diària per a les partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 10 micres (PM10)
3. Mitjana anual d’òxids de nitrogen (NO2)

Fites
2008

2009

2010

-

-

< 40 µg/m3

-

-

< 50 µg/m3

-

-

< 40 µg/m3

2008
Import
Altre
inclòs al ppt. finançament
inicial
extern
Despesa
0,25
Pressupost (M€): (**)
Inversió:
0,6
Unitat Responsable: Direcció General de Qualitat Ambiental (MAH)

2011
-

(*)

-

2009

2010

2011

0,25
0,6

0,25
0,6

-

Política de despesa: 55

(*) es permet la superació d’aquest valor fins a 35 ocasions a l’any
(**) La despesa i la inversió d’aquest Acord té a veure, principalment, amb el Pla de millora de qualitat de l’aire de l’àrea metropolitana
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Bloc 5: Activitat econòmica i medi ambient
Línia 18: Desenvolupament sostenible i canvi climàtic
Mesures: 76 a 78

76.

Impulsar l’Estratègia Catalana de Desenvolupament Sostenible

La modernització del nostre país exigeix que integrem en un model de desenvolupament
sostenible una dinàmica de prosperitat econòmica, benestar social i millora del medi ambient. Al
Consell Europeu de Brussel·les de 2006 es va renovar l’Estratègia Europea de Desenvolupament
Sostenible i en aquest context es va sol·licitar a cada Estat Membre l’elaboració d’estratègies
nacionals de desenvolupament sostenible.
El Govern de Catalunya, amb la participació dels agents econòmics i socials, elaborarà
l’Estratègia Catalana de Desenvolupament Sostenible (ECDS), dins el context de l’Estratègia
Europea i l’Estratègia Espanyola, que inclourà, entre altres, les següents actuacions:
•

Incentivar la implantació de sistemes de gestió ambiental a les empreses, com per exemple
l’EMAS, que contribueixin a la reducció de l’impacte ambiental de les activitats i a incorporar
la cultura de la prevenció entre les empreses. L’assumpció de les responsabilitats
ambientals deixa enrere un enfocament que ho considera com un factor d’alentiment del
creixement per passar a ser un recurs que pot aportar valor al producte o servei final de les
activitats.

•

Simplificar administrativament i eliminar tràmits que no aporten valor de la normativa
mediambiental vigent, tal com està previst en les mesures aprovades pel Govern i
elaborades pel Grup de Treball interdepartamental en matèria de simplificació
administrativa i regulació.

•

Actuar preventivament de manera gradual i segons els risc potencial de cada activitat. Així,
s’impulsarà una acció preventiva més efectiva vers les empreses en funció de la seva
incidència ambiental.

•

Desenvolupar els sectors que tenen una capacitat d’acció important sobre el medi ambient i
que poden comportar avantatges competitives en àrees d’activitat com la construcció, el
transport, el reciclatge, etc.

•

Promoure actuacions en matèria d’ecoinnovació quant a nous productes ambientals i
ecològics, ecodisseny, nous processos, nous materials i valorització dels materials existents.

Els signants de l’Acord es comprometen a fer un seguiment anual de les actuacions acordades
en l’Estratègia Catalana de Desenvolupament Sostenible (ECDS).
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Elaboració de l’Estratègia catalana de
desenvolupament sostenible
2. Nombre de sistemes de gestió ambiental a les
empreses implantats
3. Nombre d’empreses amb sistemes d’ecoetiquetatge

Fites
2008
Diagnosi
235
235

2009
2010
Formació Programes
estratègica i accions
270
260

2011
Accions

310
275

350
300

2009
2010
2011
2008
Import
Política de despesa: 55
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
Despesa
0,9
1,2
1,4
1,6
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: : Direcció General de Qualitat Ambiental (MAH) i Direcció General de Polítiques
Ambientals i de Sostenibilitat (MAH)

77.

Fomentar un desenvolupament agrari sostenible

El paper de l’activitat agrària es essencial en la gestió, conservació i protecció de l’entorn rural.
Per aquest motiu s’ha de posar a disposició del sector els instruments agroambientals
necessaris per recolzar el desenvolupament sostenible de zones rurals i per respondre a la
major demanda de la societat de serveis ambientals.
Per dur a terme aquesta tasca, el Govern posarà en marxa les següents actuacions:
•

Incentivar agricultors i altres administradors de terres a introduir o continuar aplicant
mètodes de producció agrícola compatibles amb la protecció i la millora del medi ambient,
el paisatge i les seves característiques, els recursos naturals, la terra i la diversitat genètica.
Aquests incentius prendran forma de línies d’ajut per l’agricultura ecològica, producció
integrada, millora d’hàbitats esteparis, plana agrícola Xarxa Natura 2000, foment de la
pastura sotabosc en perímetre de protecció prioritària, conservació i millora de varietats
autòctones, conservació i millora de races autòctones, gestió sostenible i fertilització,
introducció de cultius captadors de nitrogen, apicultura per la millora de la biodiversitat en
zones fràgils i foment de la ramaderia ecològica.

•

Aplicar estratègies de desenvolupament rural sostenible en el territori a través de la
metodologia Leader de la Unió Europea. Les ajudes establertes es canalitzaran a través dels
grups d’acció local seleccionats en cada territori i permetran combinar els tres objectius
(competitivitat, medi ambient i qualitat de vida i diversificació) en el context d’una
estratègia de desenvolupament local comunitària basada en les necessitats i
característiques locals. Sota aquesta estratègia es posaran en marxa les següents línies
d’ajut: inversions per a la millora de processos de transformació i comercialització de
productes agraris, creació de microempreses, foment d’activitats turístiques, conservació i
millora del patrimoni rural, cooperació interterritorial entre grups d’acció local de Catalunya,
adquisició capacitats i dinamització del territori.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Inversió total generada en projectes de
desenvolupament territorial pels grups d’acció locals
(GAL)
2. Nombre de projectes de desenvolupament rural
subvencionats
3. Llocs de treball creats

Fites
2008

2009

2010

2011

-

62M€

75M€

94M€

-

450
540

590
700

710
850

2008
Import
Política de despesa: 61
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern (2)
Despesa:
7,49
10,28
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Desenvolupament Rural (AAR)

2009

2010

2011

39,5
-

43,5
-

47,5
-

78. Desplegar el pla d’acció per a la mitigació del canvi climàtic a
Catalunya 2008-2012
Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que s’emeten a Catalunya es diferencien entre
les que corresponen a instal·lacions cobertes per la Directiva 2003/87 de Comerç de Drets
d’Emissió i la resta d'emissions conegudes com a difuses. El Govern de Catalunya té un gran
espai competencial per a treballar en les mesures de lluita contra el canvi climàtic com ara la
mobilitat, els residus, l’agricultura, la salut, el sector residencial, el comercial o la indústria no
inclosa a la Directiva europea de comerç de drets d’emissió.
A Catalunya hi han aproximadament 200 instal·lacions que estan cobertes per la Directiva
2003/87 de Comerç de Drets d’Emissió. Aquestes instal·lacions pertanyen als sectors de
producció elèctrica, ciment, cal, paper, vidre, ceràmica, acer i refí. Per promoure que aquestes
instal·lacions participin de l’esquema europeu de comerç de drets d’emissió, el Govern
promourà les següents actuacions:
•

Incentivar l’ús de nous combustibles que disminueixin l'emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle i en especial la biomassa.

•

Afavorir la introducció de noves tecnologies i l’adaptació dels processos industrials que
ajudin a la disminució de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

•

Ajudar a les empreses catalanes a l’accés coordinat als mecanismes flexibles estipulats al
Protocol de Kyoto.

Per altra banda, el Govern es compromet a aprovar un Pla d’acció per a l’adaptació i mitigació
del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 que assenyalarà els objectius anuals de referència per
tal de complir el protocol de Kyoto, i les actuacions a dur a terme. També es crearà el Consell
català del canvi climàtic, amb participació dels agents econòmics i socials, que esdevindrà un
espai de concertació i seguiment de les mesures que es despleguin en el Pla d’acció. Una de les
funcions del Consell serà la valoració dels impactes mediambientals, sanitaris i econòmics de les
mesures aprovades en el Pla d’acció.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Creació del consell català del canvi climàtic
2. Grau de compliment del compromís de Kyoto en el
marc del Pla Nacional d’Assignació d’Espanya (PNA)
(5,33 milions tones/any en els sectors difusos)
3. Reducció efectiva d’emissions de les instal·lacions
cobertes per la Directiva 2003/87 respecte 2007

Fites
2008
-

2009
Si

2010
-

2011
-

5,33 milions
tones/any en
els sectors
difusos

5,33 milions
tones/any en
els sectors
difusos

5,33 milions
tones/any en
els sectors
difusos

5,33 milions
tones/any en
els sectors
difusos

0,65 milions
tones/any

0,84 milions
tones/any

0,91 milions
tones/any

0,90 milions
tones/any

2008

2009

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
2,5
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat (MAH)

2010

2011

3
-

3,25
-

Política de despesa: 55
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6. Qualitat de l’ocupació
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Bloc 6: Qualitat de l’ocupació
Línia 19: Immigració i mercat laboral
Mesures: 79 a 83

79. Facilitar i agilitzar els permisos de treball a les persones
immigrants
La càrrega burocràtica i la manca d’agilitat del procés de tramitació de l’autorització
administrativa són els aspectes que més dificulten la incorporació de les persones treballadores
estrangeres a les plantilles de les empreses.
D’acord amb les noves competències que li atorga el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya
(article 138.2) el Govern es compromet a agilitzar i simplificar la tramitació dels permisos inicials
de treball i de les seves modificacions al llarg del primer any de vigència del permís inicial de
treball, principalment les que afecten a les persones que provenen del reagrupament familiar.
En aquest sentit, el Servei d’Ocupació de Catalunya es compromet a reduir la durada actual del
tràmit de modificació de l’autorització de residència a residència i treball.
Per aconseguir aquests objectius, el Govern dissenyarà i executarà un pla per habilitar les
Oficines de Treball necessàries per l'àgil i ràpida resolució i tramitació de permisos. El Govern
posarà a l’abast, un número d’oficines suficient per garantir un bon servei a tot el territori, amb
l’assignació dels recursos materials i humans necessaris, i amb persones ben formades en
matèria d’estrangeria i tractament de la diversitat.
Per altra banda, s’agilitzaran els processos per accedir al mercat laboral d’aquelles persones
estrangeres ja residents i sense autorització de treball, permetent la seva inscripció al Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació així com la seva participació en
els processos de selecció. El SOC es comprometrà a tramitar la modificació de l’autorització de
residència a residència i treball en menys de 15 dies, en els termes que marca l’indicador 2
d’aquesta mesura.
S’establiran també els canals necessaris de col·laboració amb l’Administració Central per
agilitzar les comunicacions preceptives per a la concessió o renovació d’autoritzacions de treball.
També, i en el marc de la Comissió d’immigració del SOC, durant el 2008 s’analitzaran els
procediments actuals per a la concessió d’autoritzacions de treball pels treballadors estrangers i,
especialment, per aquelles persones que provenen de reagrupament familiar, amb la finalitat de
poder proposar al Govern central la introducció de millores, formulant propostes concretes en
torn al règim general, el contingent i altres mecanismes d’accés als permisos inicials i a les
renovacions.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Temps transcorregut entre la data de presentació de
tota la documentació necessària i la data de resolució en
els expedients ordinaris
2. Temps transcorregut entre la data de presentació de
tota la documentació necessària i la data de resolució en
expedients de modificació de situació de residència a
residència i treball

Fites
2008

2009

2010

2011

-

3 mesos

2,5 mesos

2 mesos

-

30 dies

20 dies

15 díesi

2008
Import
Política de despesa: 31
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
Despesa
Pressupost ( * M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Servei d’Ocupació de Catalunya (TRE)

2009

2010

2011

nd
nd

nd
nd

nd
nd

(*) En aquests moments no es disposa de la quantificació del cost d’aquesta mesura a l’espera del traspàs de la competència
executiva en aquesta matèria d’acord amb el que estableix el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006.

80. Contribuir a l’ordenació dels fluxos migratoris fomentant la
contractació i la formació en origen
L’Observatori del Mercat de Treball detectarà i quantificarà els perfils professionals que
requereix el nostre mercat laboral, facilitant informació per identificar contingents i ocupacions
de difícil cobertura, així com personal qualificat que cal incorporar a Catalunya.
El Govern es compromet a millorar les vies de contractació en origen, així com agilitzar els seus
processos administratius a través d’una dotació de recursos adequada i una major coordinació
de les diferents administracions implicades. El Govern vetllarà per la veracitat i pel compliment
de les condicions legalment establertes per les empreses que demanen persones treballadores
immigrants.
A més, es desenvoluparan el Servei d’intermediació laboral en origen (SILO) en aquells països
extracomunitaris on es prevegin processos de contractació de persones estrangeres. El Govern
farà el seguiment de la contractació en origen (sectors, perfils professionals, categories
professionals, tipus d’empresa, tipus de contracte, etc.) des de la Comissió d’Immigració del
SOC.
El Govern també posarà en marxa programes de formació en origen per reforçar que la
contractació posterior i l’adaptació de la persona immigrant al mercat laboral català es porta a
terme amb èxit.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de projectes de contractació i formació en
origen gestionats pel SILO
2. Percentatge de persones participants en els projectes
de contractació en origen que han rebut algun tipus de
formació en origen

Fites
2008
12

2009
15

2010
18

2011
20

15%

25%

35%

50%

2008
Import
Política de despesa: 31
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
0,6
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Servei d’Ocupació de Catalunya (TRE)

2009

2010

2011

0,65
-

0,7
-

0,75
-

81. Aconseguir la inserció laboral i la igualtat d’oportunitats de les
persones immigrants
L’accés de la població immigrant al mercat laboral en condicions de no discriminació i d’igualtat
d’oportunitats és un dels grans reptes que ha d’afrontar la societat catalana per garantir la
cohesió social en el nostre territori.
Per aconseguir aquest objectiu, el Govern impulsarà les següents actuacions:
• Facilitar informació a la població immigrant sobre el mercat laboral, els canals i els
mecanismes per trobar feina, les oportunitats formatives i els recursos disponibles
d’integració que es troben a la seva disposició. Especialment rellevant serà la informació i
orientació professional per col·lectius arribats provinents de la reagrupació familiar
• Impulsar els mecanismes de reconeixement d’experiència laboral en el país d’origen i
d’acreditació de competències.
• Els departaments d’Innovació, Universitats i Empresa i el d’Educació vetllaran per
l’agilització dels mecanismes d’homologació i convalidació de títols acadèmics i
professionals.
• Posar a l’abast de la població immigrant una oferta variada i complerta de formació que
permeti millorar la seva situació professional. Es fomentarà específicament la formació a la
població immigrant d’aquelles ocupacions que acreditin ser de difícil cobertura
• Dissenyar, en coordinació amb les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives, mesures per afavorir l'accés a la formació professional i la inserció al
mercat de treball dels fills i filles procedents del reagrupament familiar de la població
immigrant. Establir una avaluació periòdica a través d’un sistema d'indicadors que mesuri el
seu accés a la formació professional i la seva inserció al mercat de treball
• Desenvolupar, en el marc del Consell de Relacions Laborals, una proposta de continguts
mínims de plans d’acollida i de gestió de la diversitat a l’empresa. Una vegada elaborat,
amb el suport dels agents socials i altres entitats del territori, es promourà la seva inclusió
en els convenis col·lectius d’empreses
• Promoure actuacions formatives en les empreses per a la millora dels processos d’acollida i
socialització dels treballadors immigrants. Entre d’altres, s’oferiran cursos de català i
castellà, legislació bàsica laboral (drets i deures laborals i convenis col·lectius) i
coneixements en prevenció de riscos laborals.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Mantenir un grau de participació de la població
immigrant als programes de formació i ocupació com a
mínim similar al seu pes en relació a la població activa a
Catalunya
2. Nombre d’accions formatives a les empreses
3. Elaboració de proposta de continguts del pla d’acollida
i adaptació al mercat laboral

Fites
2008

2009

2010

2011

18%

√

√

√

15

25
√

35

50

2009
2010
2008
Import
Política de despesa: 31
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
35,3
36,4
37,5
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Servei d’Ocupació de Catalunya (TRE)
Intervé: Comissionat per a Universitats i Recerca (IUE) i Direcció General d’ensenyament,
professional artístic i especialitzat (EDU)

82. Incrementar les mesures de control per evitar la contractació de
persones sense permís de treball
Evitar l’economia submergida és un dels eixos principals per a la gestió de la immigració. La
dualització del mercat de treball és un dels factors que menys ajuden a la correcta integració
dels nouvinguts.
Una vegada assolides les competències en matèria d’immigració, permisos de treball i el
traspàs de la Inspecció de Treball, el Govern es marca com a objectiu pel que fa a la
irregularitat en la contractació:
•
•

Augmentar les inspeccions de Treball, incrementant els recursos humans i econòmics fruit
del procés de traspassos competencials
Especialitzar el personal de l’Inspecció de Treball en el control de la irregularitat en la
contractació de persones immigrants. Aquest personal rebrà una formació especialitzada en
matèria d’estrangeria

En el marc del Consell de Relacions Laborals es debatran i recomanaran les actuacions
concretes necessàries que caldrà impulsar des del Govern per aconseguir aquests objectius.
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2011

38,6
-
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Fites

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d’actuacions inspectores en matèria
d’irregularitats en el treball
2. Nombre d’actes aixecades per part de l’Inspecció de
Treball

Política de despesa: -

Pressupost (* M€):
Unitat Responsable:

Despesa
Inversió:
Departament de Treball (TRE)

2008
-

2009
-

2010
-

2011
-

-

-

-

-

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
-

-

2009

2010

2011

-

-

-

-

-

-

-

(*) En aquests moments no es disposa de la quantificació del cost d’aquesta mesura a l’espera del traspàs de la competència
executiva en aquesta matèria d’acord amb el que estableix el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006. Conseqüentment
tampoc es disposen de les fites per a cada un dels indicadors proposats.

83.

Facilitar l’acollida i integració de la població immigrant

El Govern continuarà impulsant el Programa integral d’acollida de persones immigrades
(polítiques d’acollida i integració) que inclourà entre altres qüestions:
•
•
•
•
•

La inserció sociolaboral de les persones nouvingudes, especialment en els àmbits de
coneixement de l’entorn laboral i jurídic, en els paràmetres continguts a la mesura 82
abans descrita.
L’aprenentatge de les llengües com a instrument de coneixement i exercici de drets i
deures, i com eina d'integració
Facilitar l’accés a l’allotjament dels treballadors temporers
Desplegar polítiques amb els ens locals i les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives, en l’àmbit migratori així com amb el teixit associatiu
Accions de reforç educatiu

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Persones immigrades que s’acullen al
Programa integral d’acollida (Política d’acollida i
integració)
2. Llei d’Acollida de les persones immigrades i
retornades a Catalunya

Fites
2008

2009

2010

2011

42.800

46.793

50.063

50.869

-

√

-

-

2009
2010
2011
2008
Import
inclòs
Altre
Política de despesa: 31
al pressupost
finançament
inicial
extern
Despesa
2,66
20,47
33,8
40,48
49,19
Pressupost (M€):
Inversió:
1
1
1
1
Unitat Responsable: Secretaria per a la Immigració i Oficina de Planificació i Avaluació Econòmica (ASC)
Intervé: Departament de Treball (TRE)
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Bloc 6: Qualitat de l’ocupació
Línia 20: Polítiques actives d’ocupació
Mesures: 84 a 89

84.

Posada en funcionament de l’Observatori del Treball

El Govern, amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives, es compromet a dissenyar i posar en marxa l’Observatori del Treball (OT).
L’Observatori de Treball té com a objectiu disposar i posar en comú dades, informació, anàlisis i
fer prospectiva en matèria de polítiques actives d’ocupació i en altres aspectes vinculats al
treball en el que el Departament de Treball és competent.
L’Observatori de Treball estudiarà a nivell de sectors i de territori els aspectes següents, entre
altres: mercat de treball, intermediació, formació, noves professions, necessitats laborals de les
empreses, temporalitat, sinistralitat, evolució del cooperativisme, de la igualtat, o
l’emprenedoria en el territori.
L’Observatori de Treball es coordinarà amb altres observatoris sectorials i territorials per a la
qual cosa es crearà un protocol per a la creació i desenvolupament de la xarxa d’observatoris.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Posada en funcionament de l’Observatori del treball
2. Estudis i anàlisis realitzades

Política de despesa: 33

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: Departament de Treball (TRE)
Pressupost (M€):

Fites
2010

2008

2009

√

-

-

-

6

7

8

9

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
0,2
-

2011

2009

2010

2011

0,25
-

0,3
-

0,35
-

85. Consolidació d’un nou model territorial del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC)
El SOC desenvoluparà un nou model de relació amb els agents del territori, que permeti
impulsar projectes integrals i innovadors de desenvolupament del territori en l’àmbit de
l’ocupació i la formació. Aquests projectes hauran d’estar ajustats a les necessitats del territori,
a les línies estratègiques de les polítiques actives d’ocupació i a les directrius generals del SOC.
El Govern potenciarà la fórmules flexibles d’organització territorial que
garanteixin la
concertació, planificació, i execució de polítiques actives d’ocupació des del territori. Al 2008
es posaran en marxa fórmules de plurianualitat pel finançament de determinades accions.
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El SOC s’especialitzarà progressivament en oferir assistència tècnica en metodologies i
continguts als projectes que impulsen les diferents entitats territorials que cooperen o
col·laboren en el desenvolupament de polítiques d’ocupació. Tanmateix s’organitzarà
territorialment mitjançant instruments efectius de concertació, planificació, valoració seguiment
i avaluació de les polítiques actives d’ocupació en el territori.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Implementació del nou model territorial del SOC
2. Actuacions d’assistència tècnica desplegades a partir
del nou model territorial

2008

2009
√
100

-

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
0,3
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Servei d’Ocupació de Catalunya (TRE)

Fites
2010

2011

300

600

2009

2010

2011

0,5

0,3

-

-

0,3
-

Política de despesa: 33

86. Millorar els mecanismes públics d’orientació i intermediació.
Itineraris d’atenció personalitzada
Per millorar la interrelació entre el servei públic d’ocupació, la població activa i les empreses, el
Govern es compromet a promoure les següents actuacions:
•

Es crearà, amb el lideratge del SOC, un sistema integral d’informació i orientació
professional que coordini en xarxa els diferents actors.

•

Es realitzarà, en el marc de la xarxa ocupacional, un diagnòstic i un itinerari personalitzat
per a la recerca de feina a totes les persones que portin més de 6 mesos en situació d’atur,
així com per aquelles persones que provinguin de col·lectius exclosos.

•

S’incrementarà el temps i atenció dedicat a les persones en situació d’atur a través de
tutories personalitzades des de la Xarxa d’Oficines de Treball.

•

Es treballarà en xarxa amb les entitats cooperadores i col·laboradores que duguin a terme
actuacions complementàries a les del SOC.

•

Es posarà a disposició de les empreses, accions, instruments i recursos que l’administració
en general i el SOC en particular elaborin per tal de poder planificar i satisfer les seves
necessitats en matèria de contractació, ocupació i formació.

•

Es desplegarà el Pla de Millora d’Oficines a 4 anys que situï les Oficines de Treball al nucli
de l’estratègia per millorar la qualitat de l’ocupació a Catalunya i que comportarà una nítida
orientació vers els usuaris, tant persones –ocupades o no- com empreses. Per aconseguir
aquest objectiu es posarà en marxa un pla integral de Sistemes d’informació del SOC,
s’establiran plans de carrera i formació pel personal actual del SOC i es millorarà la dotació
de recursos humans destinats a l’atenció personalitzada.

•

Es treballarà amb xarxa amb les entitats cooperadores i col·laboradores que duguin a terme
actuacions complementàries a les del SOC.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d'itineraris amb èxit gestionats a la Xarxa
Ocupacional
2. Nombre d’empreses ateses a través del servei públic
d’ocupació
3. Nombre d’Oficines de Treball que incorporen serveis
d’orientació personalitzada de carrera professional
4. Percentatge d’increment de les ofertes de treball que
gestionen les Oficines de Treball del SOC

2008
1.500

2009
3.000

5

Fites
2010
5.000

2011
10.000

500

1000

2000

25

35

Totes

5%

10%

10%

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
30
Despesa
Pressupost (M€):
12
Inversió:
Unitat Responsable: Servei d’Ocupació de Catalunya (TRE)

2009

2010

2011

35
13

40
14

45
15

Política de despesa: 33

87.

Pla d’avaluació contínua de les polítiques d’ocupació

El Govern es compromet a articular durant el 2008 un sistema d’avaluació de les polítiques
actives d’ocupació (PAO) que es concretarà en un pla d’avaluacions periòdiques amb l’objectiu
d’analitzar sistemàticament el rendiment de les PAO amb l’objectiu de reforçar-les i millorar-les.
Per aquest i altres fins, el Govern dissenyarà i implementarà un sistema d’indicadors, en
coordinació amb el CTESC, que permeti un millor disseny, seguiment i avaluació de les
polítiques actives d’ocupació (PAO) a Catalunya.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Polítiques actives d’ocupació que s’avaluaran en el pla
d’avaluacions periòdiques anual

2008
3

2009
5

2008
Import
Política de despesa:33
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
0,1
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable Servei d’Ocupació de Catalunya (TRE)

Fites
2010
8

2011
Totes

2009

2010

2011

0,125
-

0,15
-

0,175
-

88. Impulsar mesures per minimitzar l'impacte de tancaments
d’empreses
El Govern, amb una estratègia preventiva i anticipativa, reforçarà les actuacions en aquells
sectors, segments de mercat i empreses significatives que es troben exposades a un possible
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tancament a mig termini. El Govern acompanyarà i reforçarà a les empreses que posin en
marxa estratègies de canvi per a millorar les seves avantatges competitives en el mercat.
A més, amb el consens de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i amb
la participació de totes les instàncies del govern implicades, especialment els Departaments de
Treball i Innovació, Universitats i Empresa, s’elaborarà un protocol d’actuacions en matèria de
tancament d’empreses per sectors i causes econòmiques, que reculli mecanismes d'actuació en
àmbits com:
•
•
•
•
•
•

Recol·locació dels treballadors: paper del SOC i d’empreses especialitzades
Generació de noves inversions
Canalització de nous projectes d’emprenedoria o cooperatives
Polítiques actives d’ocupació
Actuacions per recolzar a les empreses proveïdores afectades
Altres actuacions que puguin servir per minimitzar els impactes dels tancaments.

Aquest protocol ha de garantir una resposta ràpida i eficient al tancament de l’empresa per
minimitzar l’impacte possible en els treballadors afectats així com en l’economia del territori.
Per garantir l’execució de les tasques previstes en el protocol, es posarà en marxa un grup mixt
interdepartamental que vetllarà perquè es duguin a terme totes les actuacions previstes amb
criteris de confidencialitat.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Elaboració d’un protocol d’actuacions en matèria de
tancament d’empreses
2. Posada en funcionament del grup interdepartamental
per fer front als tancaments d’empreses

2008
√

2009
-

√

-

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Servei d’Ocupació de Catalunya (TRE)
Intervé: Secretaria d’Indústria i Empresa, ACCIÓ(Cidem-Copca) (IUE)

Fites
2010
-

2011
-

-

-

2009

2010

2011

-

-

-

Política de despesa:

89. Polítiques ocupacionals en
desequilibris econòmics i socials

els

territoris

amb

majors

El Govern impulsarà la posada en marxa de projectes de planificació i desenvolupament
econòmic, social i ocupacional en els territoris amb majors desequilibris socials, laborals i
demogràfics de Catalunya. Aquests projectes se centraran inicialment en els barris acollits a les
convocatòries de la llei de barris i en altres zones amb necessitat de reactivació econòmica.
L’organització de les actuacions respondrà als criteris d’integralitat respecte a d’altres
administracions; flexibilitat en la seva temporalització i programació; transversalitat, a partir de
la combinació d’actuacions ocupacionals i actuacions de desenvolupament local; subsidiarietat,
garantint la intervenció directa d’entitats locals prestadores de serveis adreçats a la ciutadania, i
concertació amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives del territori.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Territoris on s’actuarà a través dels diferents
projectes.
2. Nombre de projectes i pressupost dels mateixos

2008
56

2009
64

56

64

2008
Import
Política de despesa: 33
inclòs al
Altre
pressupost finançament
extern
inicial
17
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Servei d’Ocupació de Catalunya (TRE)

Fites
2010
70

2011
80

70

80

2009

2010

2011

20
-

22
-

24
-
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Bloc 6: Qualitat de l’ocupació
Línia 21: Relacions laborals
Mesures: 90 a 97

90.

Desplegar el Consell de Relacions Laborals

El Govern impulsarà les funcions del Consell de Relacions Laborals d’acord amb l’article 3 de la
Llei 1/2007, de 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals. Serà l’òrgan de diàleg social i
participació institucional de referència a Catalunya en les matèries laborals i amb l’objectiu de
promoure una competitivitat basada en la revalorització de l’element humà en les empreses.
Les funcions principals del Consell de Relacions Laborals són les següents:
•

Assolir acords a l’àmbit del consell de relacions laborals que determinin principis comuns
relatius a la flexibilitat pactada i els usos del temps, per tal de contribuir a créixer de
manera sostenible creant més llocs de treball i de més qualitat.

•

En el si del Consell de Relacions Laborals es durà a terme el diàleg i participació amb els
agents econòmics i socials al voltant del concepte de competitivitat responsable i sostenible
en l’àmbit de les relacions laborals.

•

Iniciar un procés, en el si de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell, per tal que la
negociació col·lectiva desenvolupi les bones pràctiques que les parts han valorat com a
positives en el darrer període, al mateix temps que actualitzi els seus continguts:
o Nova organització de l'empresa. La flexibilitat negociada de l'organització del
treball, del temps de treball i de l'organització professional ha demostrat ser
positiva per realitzar els canvis que l'empresa necessita. La negociació col·lectiva ha
de regular les necessitats d'una organització flexible del temps de treball per tal
d'adequar-lo a les necessitats de l'activitat empresarial, especialment als cicles de
distinta intensitat i a les fluctuacions de les demandes
o La flexibilitat del temps de treball ha d’anar acompanyada de la regularització de
garanties per a les persones, especialment aquelles que comporten una millor
gestió del temps personal de treball i cercar fórmules dirigides a trobar una millor
flexibilitat que s’adeqüi a les necessitats de les persones treballadores i de les
empreses
o La negociació de les necessitats de formació contínua a l'empresa i la seva
planificació
o L'estabilitat en l'ocupació i el foment de la contractació indefinida per a llocs de
treballs estructurals, i una adequada i justificada utilització de la contractació
temporal
o El teletreball com un dels instruments que ha de servir per a modernitzar
l'organització del treball
o L’ús de les noves tecnologies com a instrument que ha de servir per a modernitzar
l'organització del treball
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Fites

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Informes en matèria de negociació col·lectiva i
convenis col·lectius
2. Eines i recursos d’informació en matèria de relacions
laborals

2008
3

2009
6

2010
9

2011
12

5

5

5

5

2008
Import
Política de despesa: 33
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
0,5
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Relacions Laborals (TRE)

91.

2009

2010

2011

0,8
-

1
-

1
-

Consolidar el Tribunal Laboral de Catalunya

El Tribunal laboral de Catalunya (TLC) s’ha constituït i s’està consolidant com l’organisme de
referència en conciliació, mediació i arbitratge de conflictes sociolaborals a Catalunya.
El Govern es compromet a consolidar la presència del TLC a través d’un sistema de finançament
prefixat i de caràcter triennal que garanteixi la seva estabilitat financera i d’activitat.
Per altra banda, el Govern avaluarà els resultats obtinguts en les seus del TLC de Girona i Lleida
i finalitzarà el procés de descentralització amb l’obertura de la seu a Tarragona.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Establiment nou sistema de finançament del TLC
2. Obertura seu TLC a Tarragona

2008
√

2009

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
1,2

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Relacions Laborals (TRE)
Pressupost (M€):

92.

2011

√
2008

Política de despesa: 33

Fites
2010

-

2009

2010

2011

1,24

1,27

1,3

-

-

-

Impulsar la seguretat i salut laboral

La prevenció és rendible, tant socialment com econòmicament. La prevenció és una eina
fonamental per a evitar la pèrdua de salut dels treballadors i treballadores i també una eina de
competitivitat empresarial. Els accidents de treball i les malalties professionals generen costos i
distorsions en el desenvolupament de l’activitat de l’empresa, afectant tot plegat negativament
a la consecució dels seus objectius.
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En aquest sentit, cal posar les bases per a aconseguir que la prevenció de riscos derivats del
treball assoleixi dins de les empreses i en les polítiques públiques la importància que es mereix.
El Govern es compromet a reduir el nivell d’incidència de la sinistralitat laboral un 20% (en
termes comparables amb l’estratègia de la Unió Europea). Per aconseguir-ho, el Govern, amb la
voluntat d’arribar al màxim consens amb les organitzacions sindicals i empresarials, elaborarà
un nou Pla de Govern per a la Seguretat i Salut laboral 2009-2012. Aquest nou Pla ha de
contemplar objectius, activitats, cronograma i recursos, ha d’implicar el conjunt de
Departaments de la Generalitat i ha de respectar la coherència amb l’estratègia espanyola i la
estratègia europea. El seguiment de la seva execució es realitzarà en el si de la Comissió de
Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals.
Aquest Pla contemplarà, entre altres, els següents objectius i actuacions:
•

Intensificar la tasca de sensibilització a les empreses i als treballadors i treballadores per tal
de promoure conductes adreçades a valorar la vida i la salut com un valor social de primer
ordre.

•

Fomentar l’aplicació per les empreses d’actuacions per a la reducció del nivell de sinistralitat
laboral i de bones pràctiques de prevenció de riscos laborals.

•

Desenvolupar activitats que consolidin la cultura i formació preventiva en riscos laborals en
els diferents nivells educatius, inclòs l’àmbit universitari.

•

Impulsar la formació de qualitat teòrica i pràctica en prevenció de riscos laborals que sigui
suficient i adequada al lloc de treball, en els diferents àmbits: formació a l’empresa,
formació contínua i formació ocupacional.

•

Fomentar i impulsar la vigilància i el control del compliment de la normativa de prevenció
de riscos laborals mitjançant la intensificació de les accions de vigilància en els sectors,
territoris i empreses on es concentren els índexs de sinistralitat més elevats.

•

Tenir especialment en compte la realitat de les pimes per tal de contribuir al
desenvolupament dels seus sistemes de gestió preventiva mitjançant l’articulació
d’instruments diversos, com ara el suport econòmic i financer per a la inversió en prevenció
de riscos laborals i l’assessorament per a l’aplicació de la normativa de forma adequada a
les seves peculiaritats.

•

El Govern donarà suport a la figura de l’agent territorial en els termes, límits i finançament
pactats a l’ “Estrategia Española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012”

•

Coordinar les activitats de prevenció de riscos laborals entre les mútues d’accidents de
treball i la Seguretat Social.

•

El pressupost anual assignat a política de prevenció en matèria de seguretat i salut en el
treball tindrà en compte l’excés que es produeixi entre la recaptació de les sancions
econòmiques per infraccions en matèria de riscos laborals i el pressupost anual en política
de prevenció per a la seguretat i salut en el treball.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Disminució dels índexs d’incidència de la sinistralitat
en un 20% - gener 2007 (5.950) a gener 20112. Accions realitzades en informació, sensibilització i
formació a:
-empreses
-treballadors
- per sectors
3. Incentius a les Pimes per desenvolupar sistemes de
prevenció de riscos laborals

Fites
2010

2008

2009

80

90

95

100

2,5

2,5

3

3

2008
Import
Política de despesa: 33
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
0,5
Despesa
8,53
Pressupost:
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Relacions Laborals (TRE)
Intervé: DEF

2011
4.800

2009

2010

2011

8,9
-

9,4
-

10
-

93. Promoure la igualtat i la no discriminació en el treball de les
persones amb discapacitats
Per tal d’abordar la inserció laboral i el treball de qualitat dels col·lectius amb majors dificultats,
s’elaboraran, conjuntament amb els agents socials i altres entitats representatives, estratègies
específiques per cada col·lectiu que concretin actuacions per millorar la integració sociolaboral
d’aquestes persones.
En quan a les persones amb discapacitats, el Govern promourà les següents actuacions:
•

Integrar durant el 2008-2009 en el Departament de Treball les competències en matèria de
Centres Especials de Treball (CET) que ara deté el Departament d’Acció Social i Ciutadania i
es fixaran els possibles traspassos sobre la base de desenvolupar el tema de forma
coordinada.

•

Elaborar i implementar el Pla Estratègic per a la inserció laboral de les persones amb
discapacitat 2008-2010. Aquest pla ha d’incloure les accions que permetin remoure les
dificultats que pateixen les persones amb discapacitat per a incorporar-se efectivament al
mercat de treball i que facilitin, promoguin i fomentin la seva inserció laboral. La prioritat és
garantir l’accés, la presència i la permanència de les persones amb discapacitat al mercat
de treball en condicions dignes i de qualitat, d’acord amb les seves necessitats i
potencialitats específiques. Es crearà una subcomissió de seguiment del Pla estratègic per a
la inserció laboral de les persones amb discapacitats en el si del Consell de Relacions
Laborals.

•

Millorar les condicions de treball dels CET’s de manera que les persones treballadores en
enclavaments gaudeixin de les mateixes condicions laborals que les del seu entorn de
treball.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre de persones amb discapacitat que han participat en
les diferents mesures d’inserció laboral
2. Nombre de persones amb discapacitat contractades als CET
3. Nombre de contractes subvencionats per a persones amb
discapacitat realitzats per empreses ordinàries
4. Nombre total de contractes realitzats per les empreses
ordinàries

Fites
2008
2.500

2009
2.550

2010
2.600

2011
2.650

10.600
1.200

10.650
1.250

10.650
1.300

10.650
1.400

3.700

3.800

3.900

4.000

2008
Import
Política de despesa: 33 (TRE)
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
53,4
11
Pressupost (M€) (*):
Inversió:
Unitat Responsable Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball (TRE)

2009

2010

2011

nd
nd

nd
nd

nd
nd

(*) Una gran part dels recursos destinats a aquesta mesura provenen del Ministerio de Trabajo e Inmigración per aquest motiu el pressupost
corresponent als anys 2009, 2010 i 2011 s’anirà informant anualment.

94.

Promoure la igualtat d’oportunitats de les dones en el treball

Els signants d’aquest acord consideren necessari promoure la igualtat d’oportunitats de les
dones en el treball per afavorir la seva incorporació, presència i permanència en el mercat
laboral.
En aquest sentit, es volen impulsar actuacions per a promoure la incorporació de les dones al
mercat de treball en condicions d’igualtat, per afavorir la seva inclusió laboral, la seva
diversificació professional (segregació horitzontal) i la seva promoció laboral (segregació
vertical) . Es vol promoure un canvi de cultura empresarial a partir de la sensibilització i la
promoció de plans d’igualtat a les empreses públiques i privades.
En concret, es duran a terme mesures consistents en:
-

Promoure específicament la inserció laboral de les dones en situació de major
vulnerabilitat davant l’atur, tot prestant especial atenció a les dones que han patit o
pateixen violència de gènere, mitjançant el desenvolupament de dispositius d’inserció
sociolaboral. La prioritat és millorar l’ocupabilitat de les dones en risc d’exclusió i
afavorir la seva inserció laboral en condicions dignes i de qualitat.

-

Millorar la presència de dones en sectors on es troben subrepresentades, així com en
sectors emergents i d’oportunitat mitjançant actuacions de diagnosi de les barreres i
oportunitats per incorporar o millorar la posició de dones en aquests sectors. Es
desenvoluparan plans d’acció que incloguin mesures de formació, sensibilització i
assessorament per tal que les dones siguin presents a les professions relacionades amb
tecnologies de la comunicació, en sectors com l’electromecànica, sector energètic, medi
ambient, transports i també plans d’orientació laboral per a joves des d’una perspectiva
de gènere.

-

Enfortir la presència de dones en càrrecs de comandament i càrrecs directius per
combatre la seva segregació vertical
duent a terme activitats formatives,
d’assessorament i suport per millorar, entre altres, les seves capacitats i aptituds de
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lideratge, negociació i gestió d’equips. Es consolidaran, a partir del desplegament
territorial, programes com “Jo directiva”, “Projecte de dones mentores” i d’altres que
facilitin a les dones accedir a càrrecs de decisió.
-

Donar un fort impuls a la implantació de plans d’igualtat, a partir de la negociació amb
els representants sindicals de les persones treballadores, tant a les empreses públiques
com a les privades.

Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Nombre d’accions de sensibilització en igualtat
d’oportunitats (*)
2. Nombre de projectes d’ocupació i millora ocupació per
a dones subvencionats
3. Nombre d’empreses que reben suports per a
l’elaboració i implementació de plans d’igualtat

Fites
2008
20

2009
25

2010
30

2011
35

45

60

70

70

75

85

95

100

2009
2008
Import
Política de despesa: 33 (TRE)
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
4,5
Despesa
4
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball (TRE)

2010

2011

5

5

-

-

(*) S’avaluarà la inserció laboral de les dones participants i aquesta avaluació es tindrà en compte de cara a properes
convocatòries.

95.

Millorar la gestió de les incapacitats temporals

El Govern es compromet a millorar la gestió de les incapacitats temporals a través de les
següents actuacions:
•

Potenciar la formació específica adreçada als professionals sanitaris de l’atenció primària
per tal que millorin les valoracions de les situacions de les Incapacitats Temporals.

•

Millorar els sistemes d’informació i comunicació de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
(ICAM) mitjançant la implantació completa del Sistema Integrat de Gestió de les
Incapacitats (SIGIT) i la coordinació amb les mútues d’accidents de treball i malalties
professionals de la Seguretat Social (MATMPSS).

•

Millorar aspectes assistencials a través de procediments i manuals establerts pel
Departament de Salut i les entitats col·laboradores de la Seguretat Social per tal d’agilitzar
els temps de resolució de les proves complementàries.

•

Adequar els recursos humans i materials a les demandes de control de la Incapacitat
Temporal per escurçar els terminis actuals de resposta.

•

Impulsar l’avançament per part de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS) i de les
MATMPSS, del pagament directe de la prestació d'IT en empreses petites, sens perjudici de
l’obligació de l’empresa de cotitzar.
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•

Crear una Comissió Coordinadora i de Seguiment entre el Govern i els agents implicats en
els acords.

Com a mecanisme de transparència i promoció del coneixement de la IT es realitzarà un
informe anual amb l’evolució comparativa de la mateixa (quantitats, tipologia..), el recull de
mesures anuals realitzades i l’impacte de les mateixes.
Per últim, el Govern incorporarà plenament la cartera de serveis de salut laboral a la salut
pública, consolidant una xarxa d’Unitats de Salut Laboral que permetran millorar la detecció de
problemes de salut relacionats amb el treball, contribuir a la seva resolució administrativa i
endegar actuacions de caire preventiu en coordinació amb el Departament de Treball.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Implantació completa del SIGIT
2. Remissió on-line de la informació de les
baixes i altes laborals per part de les MATMSS
3. Temps de resposta de les baixes laborals
4. Unitats de Salut Laboral al territori

Fites
2008
95 %

2009
100 %

2010
Revisió Pla

2011
Implantació Pla

75 %
20 dies
8

90 %
< 20 dies
9

95 %
< 15 dies
9

100 %
< 15 dies
9

2009
2010
2011
2008
Import
Política de despesa: 41
Altre
inclòs al
pressupost finançament
extern
inicial
Despesa
13,7
55
14,25
14,17
15,19
Pressupost (M€):
Inversió:
0,12
0,2
0,25
0,3
Unitat Responsable: Institut català d’avaluacions mèdiques (SALUT) i Direcció General de Relacions
Laborals (TRE)

96.

Traspassar la Inspecció de treball i Seguretat Social

El Govern assumirà durant aquesta legislatura la competència de vigilància i control de
compliment de la normativa en matèria laboral amb el traspàs de la Inspecció de Treball
d’acord amb el nou Estatut d’Autonomia.
Per a garantir l’efectivitat de l’actuació inspectora, la Inspecció de Treball haurà de respectar els
següents principis bàsics:
•
•
•

Concepció única i integral del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Unitat d'actuació i de funció en totes les matèries de la seva competència.
Ingrés únic als cossos del sistema d'inspecció de Treball i Seguretat Social.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:

2008

2009

Fites
2010

2011
√

1. Traspàs efectiu del sistema d'inspecció de treball
2008
Política de despesa:

2009

2010

2011

-

-

-

-

Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: Programa de Desenvolupament i Organització de la IT i SS (TRE)
Pressupost (M€): (*)

(*) En aquests moments no es disposa de la quantificació del cost d’aquesta mesura a l’espera del traspàs de la competència
executiva en aquesta matèria d’acord amb el que estableix el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006.

97.

Fomentar una millor organització dels temps de treball

El Govern considera necessari una reorientació conceptual cap a noves polítiques del temps,
més enllà de la conciliació, que permeti la introducció de tots els elements implicats en una
nova organització horària global: perspectiva de gènere, mobilitat, distribució territorial, horaris
laborals, escoles, serveis, comerç, oci, etc. La voluntat és apropar-se als horaris i organitzacions
que predominen en la UE que permetin una major llibertat en l’organització que fan les
persones del seu temps.
La darrera legislatura, a través de la comissió de conciliació, es va desenvolupar una sèrie de
treballs que caldria reprendre:
•

Se seguirà treballant amb els agents socials un acord des de la nova Comissió d’igualtat i
temps de Treball del Consell de Relacions Laborals. Per altra banda, la Llei estatal de
l’igualtat suposa un impuls del contingut de la negociació col·lectiva en tot l'àmbit de la
igualtat d'oportunitats, atès que pretén promoure l’adopció de mesures concretes en favor
de la igualtat en les empreses. Les mesures proposades es situen en el marc de la
negociació col·lectiva, per tal que siguin les parts, lliure i responsablement, les que acordin
el seu contingut. Atès aquest nou context normatiu, es promourà l’assoliment d’acords per
part de les organitzacions sindicals i empresarials relacionats amb la implantació, mitjançant
la negociació col·lectiva, de noves formes d’organització del temps de treball que permetin
la conciliació de la vida personal i laboral dels treballadors i treballadores.

•

Es continuarà amb la tasca realitzada per part de la Comissió de Conciliació en el marc de
l’Acord estratègic. L’objectiu serà assolir un acord definitiu que s’elevi a la comissió de
seguiment per tal que n’aprovi les mesures i projectes concrets. Aquest acord es coordinarà
amb els treballs del Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana
que està elaborant el Departament d’Acció Social i Ciutadania, coordinadament amb altres
Departaments de la Generalitat, tal com estableix el Pla de Govern 2007-2010 (mesura PdG
1.1.2).

Per últim, en el disseny dels principis orientadors i de la participació en l’elaboració de la Llei per
a una nova ciutadania i per a la igualtat entre dones i homes es comptarà amb les aportacions
que puguin sorgir en el marc de l’Acord Estratègic i del Consell de Relacions Laborals.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Acord d’un document base a la Comissió de conciliació
que inclogui les línies d’actuació a emprendre en relació
a noves organitzacions del temps
2. Posada en marxa de la Comissió d’Igualtat i temps de
Treball, dins del Consell de Relacions Laborals

Fites
2008

2009
√

2010

2011

√

2009
2010
2011
2008
Import
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
0,09
0,092 0,094
0,096
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball (TRE)
Intervé: Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania (ASC) i Secretaria d’Economia (DEF)
Política de despesa: 31 (ASC)
33 (TRE)
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Bloc 6: Qualitat de l’ocupació
Línia 22: Model de competitivitat i contractació pública
Mesures: 98 a 99

98.

Promoure la competitivitat sostenible i responsable

L’Acord estratègic 2005-2007 emplaçava a reflexionar sobre les noves exigències que l’actual
context de canvis imposa a les empreses, agents socials, Administració Pública i el conjunt de la
societat sobre la necessitat de trobar les respostes que facin possible i compatible la seva
competitivitat i la seva sostenibilitat social.
El govern impulsarà una política comuna i transversal amb la coordinació de tots els
departaments en competitivitat responsable i sostenible. Aquesta política ha de portar a que
s’arribi a acords en qüestions com la sensibilització, difusió, recomanacions relatives a bones
pràctiques que es puguin implantar a les empreses i l’Administració Pública, model d’indicadors,
etc. Les polítiques pactades s’impulsaran amb el màxim consens possible amb els agents
econòmics i socials.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Inici de l’activitat de la Comissió interdepartamental
de Competitivitat responsable i sostenible
Política de despesa: 33 (TRE)
55 (MAH)
66 (DEF)

Fites
2008
√

2009
-

2008

2010
-

2009

2011
-

2010

2011

Import
Altre
inclòs al
pressupost finançament
inicial
extern
1
2
2,5
2,5
Despesa
Pressupost (M€):
0,5
0,5
0,5
0,5
Inversió:
Unitat Responsable: Secretaria d’Economia (DEF) i Direcció General d’economia cooperativa i creació
d’empreses (TRE)
Intervé: Direcció General de Qualitat Ambiental (MAH) i ACCIÓ(Cidem-Copca) (IUE)

99.

Qualitat de l’ocupació i contractació pública

És objectiu d’aquesta mesura, en el marc que aporta l’Acord estratègic, generar un canvi en el
model de competitivitat a Catalunya que es tradueixi en empreses més innovadores i
internacionalitzades, i amb una ocupació de qualitat que ens acosti als nivells dels països més
avançats en quant a productivitat i condicions laborals i permeti avançar cap a salaris suficients
en la línia que marca la resolució 333/VII del Parlament de Catalunya, de 20 de desembre de
2005 (annex 3).
Els objectius d’actuació en aquest àmbit s’han d’orientar, d’una banda, a garantir que les
empreses que accedeixin a les contractacions compleixen amb les obligacions socials derivades
de la normativa vigent i, d’altra banda, a contribuir, en el marc de les seves possibilitats, a una
millora en l’estabilitat i la qualitat en l’ocupació.
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Les actuacions que es plantegen, són:
-

Concretar les obligacions laborals de les empreses contractistes establertes en els convenis
col·lectius d’aplicació al llarg de la cadena de producció, en particular, pel que fa a les
normes sobre prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball. Igualment, caldrà
garantir la correcta estimació de l’import dels contractes tenint en compte els preus
generals i habituals en el mercat i preveient que aquest preu sigui adequat per a l’ efectiu
compliment de les prestacions objecte dels contractes. En tot cas, els plecs hauran d’
incloure, dintre de les obligacions de naturalesa laboral del contractista, la indicació que l’
empresa adjudicatària es compromet expressament a respectar els aspectes retributius
derivats dels convenis col·lectius d’ aplicació a cada contracte.

-

Formular instruccions i recomanacions en el marc dels grups de treball de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa que, sense menystenir el principi d’eficiència en la
contractació publica, ajudin a incorporar clàusules socials en la fase d’ execució dels
contractes, per tal de promoure l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció
en el mercat laboral, eliminar les desigualtats i discriminacions per raó de gènere, afavorir
la formació en el lloc de treball o permetre la subrogació en determinades relacions laborals
en funció de la finalitat i de l’objecte concret dels serveis a contractar i de la seva viabilitat i
conveniència per als interessos públics. En particular, i tenint en compte les especificitats
pròpies dels diferents tipus de contractes i dels sectors d’activitat sobre els que recaiguin,
així com l’objecte específic del contracte, es vetllarà per a què els processos de licitació i
contractació puguin incloure en la fase d’execució dels contractes millores socials
directament vinculades amb aquell objecte consistents en què les empreses contractistes:
- incorporin a les seves plantilles persones majors de 45 anys, joves amb dificultats
d’inserció i/o treballadors procedents de situacions d’atur de llarga durada,
- ampliïn el nombre de treballadors discapacitats més enllà del legalment establert
- redueixin els ràtios de temporalitat en relació amb el personal vinculat a l’objecte de la
contractació.

-

Vetllar per l’efectiu compliment de la legislació de contractes del sector públic en matèria de
prohibicions per contractar amb el sector públic en relació amb les infraccions de
l’ordenament social i, en particular, les que afectin a la seguretat i salut en el treball, l’ús de
la contractació temporal, la integració laboral de les persones discapacitades, el respecte al
principi d’igualtat en el món del treball, les disposicions en matèria de seguretat social,
l’exercici de la llibertat sindical o qualsevol altre disposició que pugui ser objecte de sanció
conforme amb l’ establert en la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social (LISOS).

-

Garantir la disponibilitat de la informació en matèria de subcontractació amb la finalitat d’
assegurar el compliment de les previsions sobre subcontractació incloses en la Llei estatal
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i en la Llei catalana d’obra
pública. D’aquesta informació se’n donarà compte a la representació sindical dels
treballadors en els termes previstos en la normativa d’ aplicació.

-

Desenvolupar l’Acord en matèria de contractació pública del 9 d’octubre del 2006 que, entre
d’altres mesures, preveu que la subcontractació en el sector públic ha d’implicar la
disponibilitat per part de les empreses subcontractades d’una organització pròpia i amb
mitjans suficients per a dur a terme l’activitat que es tracti, sense que en cap cas es pugui
produir cessió il·legal de treballadors.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Percentatge de plecs de clàusules que inclouen
clàusules socials respecte dels que no les inclouen
2. Percentatge de subcontractacions anuals per
adjudicacions

Fites
2008
nd

2009
nd

2010
nd

2011
nd

nd

nd

nd

nd

2008
Import
inclòs
Altre
Política de despesa: 12
al pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Direcció General de Contractació Pública (DEF)

2009

2010

2011

-

-

-
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7. Cohesió Social
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Bloc 7: Cohesió social
Línia 23: Cohesió social i atenció a la dependència
Mesures: 100 a 102

100. Desplegar l’atenció a la dependència a Catalunya
El desplegament de la llei estatal de dependència i autonomia personal i de la llei catalana de
serveis socials és un dels gran reptes d’aquesta legislatura i ha de permetre la consolidació del
quart pilar de l’Estat del benestar a Catalunya. El Govern farà una implantació progressiva del
sistema d’autonomia i atenció a la Dependència amb la cooperació de les corporacions locals i
establint els sistemes d’atenció social en base al dret universal, subjectiu i exigible de totes les
persones.
El Govern es compromet a impulsar les següents actuacions:
•

Creació d’un ens públic per a la gestió de les polítiques de promoció de l’autonomia
personal, la prevenció i l’atenció a les persones dependents a Catalunya que comptarà amb
la participació dels agents socials en l’òrgan rector que en el seu moment s’articuli.

•

Reforçar els serveis socials bàsics amb la implantació del gestor de cas d’alta de
dependència, i incrementar la xarxa de professionals dels ens locals per a l’atenció a la
persona depenent, la seva família i l’elaboració i seguiment dels Plans Individuals d’Atenció
(PIA).

•

Incrementar els serveis d'ajut a domicili fins arribar a donar cobertura al 4 per cent de la
població catalana major de 65 anys i garantir el dret d’atenció per la Xarxa d’atenció a la
dependència i la vida autònoma. En la línia d'universalitzar l'accés als serveis de
teleassistència, durant la legislatura es prioritzaran aquelles persones que viuen soles o en
situació de desemparament.

•

Definir els nous perfils professionals vinculats a l’àmbit dels serveis socials i, d’acord amb
l’Institut Català de Qualificacions Professionals, promoure el sistema d’acreditació de les
competències adquirides mitjançant la formació i l’experiència laboral.

•

En el marc de la taula tècnica de gent gran es podran tractar amb caràcter consultiu els
aspectes derivats del desplegament del sistema català d’autonomia i atenció a la
dependència en l’àmbit de la gent gran.

•

Concretar les necessitats de capital humà associades als nous jaciments d’ocupació derivats
de la llei de Serveis Socials i del sistema d’atenció a la dependència a Catalunya. Aquesta
tasca inclourà el desenvolupament de plans d’actuacions, de la mà de les organitzacions
sindicals i empresarials més representatives, per a desenvolupar l’oferta necessària que
permeti cobrir les necessitats d’aquest sector.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Estimacions de beneficiaris de nombre de
persones ateses per la Xarxa d’atenció a la
dependència i la vida autònoma
2. Increment del nombre de professionals dels
serveis socials d’atenció primària (*)
3. Nombre de persones ateses pels serveis
d’ajut a domicili
4. Mitjana mensual d’hores d’atenció
domiciliària a Catalunya

Fites
2008

2009

2010

2011

50.035
173 TS
142 ES

77.049
173 TS
142 ES

98.792
161 TS
81 ES

103.840
161 TS
81 ES

46.982

48.880

50.184

51.488

250.000

350.000

450.000

475.000

2008
2009
2010
2011
Import
Política de despesa: 31 (ASC)
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
671,91
128,36
1.080,36
1.155,99 1.213,79
Pressupost (M€):
Inversió:
25,50
3,13
30,06
31,57
33,15
Unitat Responsable: Oficina de Planificació i Avaluació Econòmica, Programa per a l’impuls i l’ordenació
de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència , Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials i Gabinet Tècnic (ASC)
(*) TS: Treballadors Socials; ES: Educadors Socials

101. Desenvolupar una política d’habitatge responsable i adequada a
les necessitats de les persones més necessitades
La disponibilitat d'un habitatge digne és un element clau per permetre el desenvolupament
personal, familiar i ciutadà, i s'erigeix com una peça imprescindible per a la integració de les
persones en el si de la comunitat i la seva contribució al creixement econòmic. Els objectius
fonamentals de la política d’habitatge són els següents:
•

Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves, mitjançant la provisió d’un volum
d’habitatge accessible suficient i d’ajuts al pagament de l’allotjament.

•

Millorar les condicions del parc d’habitatges, mitjançant el foment del manteniment i la
rehabilitació dels edificis.

•

Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb discapacitat, mitjançant mesures
d’accessibilitat i de suport econòmic.

•

Prevenir l’exclusió social residencial, mitjançant un sistema universal d’ajuts personals al
pagament de l’habitatge, i la dotació suficient d’habitatges d’inclusió.

•

Garantir un allotjament digne i adequat a les llars mal allotjades, mitjançant l’eradicació del
fenomen del sense sostre, la sobreocupació dels habitatges i l’infrahabitatge.

En el marc de la Comissió de seguiment d'aquest Acord, i amb periodicitat semestral, el Govern
informarà sobre l'evolució de la política d’habitatge i especialment sobre l'evolució del sòl públic,
l'habitatge de protecció oficial, el parc i el preu de l'habitatge de lloguer, i el preu de l'habitatge
i de les activitats de rehabilitació.
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Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Evolució dels Habitatges amb Protecció Oficial iniciats
2. Evolució del cost d’accés a l’habitatge

Política de despesa: 43

Despesa
Inversió:
Unitat Responsable: Secretaria d’Habitatge (MAH)
Pressupost (M€):

Fites
2008
12.000
nd

2009
13.000
nd

2008
Import
inclòs al
Altre
pressupost finançament
inicial
extern
136
-

2010
15.000
nd

2011
16.000
nd

2009

2010

2011

152

180

198

(*) a priori no es pot preveure l’evolució del cost i serà amb aquest informe on es podrà fer un seguiment sobre la seva evolució.

102. Promoure la inclusió social
El Govern es compromet a pal·liar les situacions de pobresa més paleses que es donen a
Catalunya i permetre a les persones poder gaudir d’un nivell i d’una qualitat de vida acceptables
per la societat en que vivim. Les prestacions que formen part del sistema de prestacions de
Catalunya tenen la finalitat de donar suport a totes les persones que ho necessiten, atendre’n
les necessitats bàsiques i fer front a despeses essencials com ara la manutenció, les pròpies de
la llar, la comunicació i el transport així com totes aquelles imprescindibles per poder dur una
existència digna.
En el marc del Pla d’Inclusió Social es desenvoluparà durant el 2008 un sistema d’indicadors per
mesurar i avaluar l’impacte tant de les polítiques desenvolupades pel Govern de la Generalitat
com de les polítiques desenvolupades pels ens locals que estan portant a terme Plans Locals
d’Inclusió en col·laboració amb la Generalitat.
Entre les línies de treball en la promoció de la inclusió social en el període 2008-2010
destaquen:
1. Impulsar la creació i posada en marxa d’un Observatori de la Pobresa durant el 2008.
L’Observatori comptarà amb la participació d’agents i institucions destacades del país en
l’àmbit de la pobresa i desenvoluparà estudis i avaluacions sobre necessitats socials. Aquest
observatori integrarà la feina realitzada i l’experiència acumulada al llarg dels anys pels
diversos programes europeus de lluita contra la pobresa, plans estatals i iniciatives preses a
Catalunya, i es coordinarà i col·laborarà amb les institucions existents en aquest àmbit.
2. Consolidar el nou marc de percepció de prestacions socials a Catalunya. L’any 2007, 60.324
persones s’han beneficiat de les prestacions de dret subjectiu vinculades a l’IRSC creades
l’any 2006: prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats
col·lectius, prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per
invalidesa o jubilació, prestació per a atendre necessitats bàsiques i prestació per a joves
extutelats. I s’ha mantingut la prestació per a cònjuges supervivents per a un total de
60.169 persones beneficiàries. En el marc de la comissió del IRSC, es farà un seguiment de
l’indicador les prestacions socials i la seva actualització anual.
3. L’Acord estratègic 2005-2007 emplaçava a l’establiment d’una renda que garanteixi uns
ingressos de supervivència a aquelles persones en situació d’exclusió i que, per raons de
salut, edat o altres aspectes socials, no poden desenvolupar els itineraris de la RMI. Amb
l’objectiu d’adaptar la RMI als nous perfils de l’exclusió a Catalunya, entenent la RMI com
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un dispositiu bàsic per a la inserció laboral de les persones més allunyades del mercat de
treball i com un instrument de lluita contra l’exclusió social, es proposen les següents
mesures:
Millorar la cobertura de la prestació de la RMI
•

Millorar la protecció de les famílies beneficiàries de la RMI, monoparentals i nuclears amb
fills/es; incrementant d’una banda, l’import dels complements per a membres addicionals i
els ajuts complementaris que corresponguin i equiparar l’import del segon i tercer membre
a la quantia que percep el primer.

•

Avaluar els complements existents en l’actualitat i la cobertura de les necessitats a les que
responen per tal d’estudiar la possibilitat d’adaptació d’aquests complements a les
necessitats personals enlloc de l’actual concepció homogènia dels mateixos.

Incrementar i adaptar les mesures d’inserció laboral de les persones perceptores de la RMI
•

Reduir de 3 mesos a 1 mes, la durada mínima exigida de l’ocupació per a poder percebre
els ajuts complementaris per la inserció laboral.

•

Ajustar l’oferta formativa en funció de les necessitats detectades en el mercat de treball,
millorant la temporalitat de les mesures d’inserció, per tal que els destinataris de la RMI
puguin accedir-hi durant tot l’any.

•

Adaptar les metodologies aplicades a la formació dels destinataris, per tal que responguin a
les necessitats especials de cada problemàtica.

•

Adequar els itineraris d’inserció i les Polítiques Actives d’Ocupació a la realitat d’aquests
col·lectius i als factors d’exclusió que els aparten del món laboral; cal que aquests itineraris
siguin més flexibles i personalitzats.

•

Revisar els requisits dels ajuts a la contractació, per tal d’ajustar-los a les necessitats de les
empreses, així com establir mesures d’acompanyament laboral a l’empresa ordinària i
accions de sensibilització per incrementar la contractació dels destinataris, amb l’objectiu de
consolidar la seva estabilitat en els llocs de treball.

•

Oferir formació empresarial a les empreses d’inserció i realitzar un estudi per poder
determinar el seu potencial , així com el nombre de persones susceptibles d’ésser
contractades per aquest tipus d’empresa, amb l’objectiu de fer-les competitives en el
mercat, on han d’oferir els seus productes i serveis.

Interdepartamentalitat i optimització de la gestió de la RMI
•

Avançar en la ubicació més adequada de l’execució del pagament de la prestació.

•

Revisió periòdica del sistema d’avaluació dels expedients de la RMI i dels dispositius
d’inserció.

•

Avançar en la complementarietat i interdepartamentalitat del programa tot reforçant la
participació dels Departaments d’Acció social i ciutadania, Treball, Salut, Habitatge,
Educació i Justícia. És necessari que les intervencions i actuacions amb aquestes persones
es puguin dur a terme de forma complementaria des de diferents unitats de diferents
departaments, i que l’intercanvi d’informació, tot i estar centralitzada per un professional de
referència, pugui estar disponible per altres professionals
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Redisseny de la RMI
Per últim, i en el marc de la comissió interdepartamental de la RMI, es crearà un grup de treball
específic amb la participació dels agents signants de l’Acord estratègic que en el termini de sis
mesos impulsarà un redisseny de la RMI que tractarà, entre d’altres, les següents qüestions:
•

Relació entre la prestació de la Renda Mínima d’Inserció i l’IRSC.

•

Existència de complements no només des de les prestacions econòmiques sinó també des
dels serveis per tal de millorar la seva situació amb ajudes de tipus no només econòmic,
sinó de prestacions determinades per situacions, com són les beques per menjador, els
ajuts a l’habitatge, les llars d’infants, etc.

•

Millorar els processos de treball i la coordinació amb les tasques dels serveis socials bàsics
al territori

•

Valorar la situació de les persones amb especials dificultats en el procés d’inserció laboral i
impulsar mesures alternatives o complementaries a la RMI per tal d’assegurar que tothom
pugui accedir a una renda garantida de ciutadania amb independència de les seves
possibilitats d’inserció en el mercat de treball

•

Millora dels criteris de derivació de les persones perceptores de la RMI que han d’iniciar un
itinerari laboral

•

Augment dels recursos permanents destinats als col·lectius del programa.

Una vegada hi hagi acord en el redisseny de la RMI, s’impulsaran els canvis normatius
necessaris per a donar bon compliment als compromisos consensuats.
Indicadors d’assoliment de la mesura:
1. Seguiment del procés per a l’anàlisi de la reforma
de les bases principals de la llei de regulació del
PIRMI
2. Núm. d’unitats familiars que es beneficien de la
millora dels complements
3. Número total de contractes anuals realitzats a
destinataris RMI
4. Número total de contractes subvencionats a
destinataris de la RMI
5.. Nombre de persones beneficiàries de les
prestacions de dret subjectiu vinculades a l’IRSC
creades per llei l’any 2006

Fites
2008

2009

2010

2011

2.240

2.350

2.460

2.590

5.100

5.355

5.900

6.100

200

225

300

350

96.940

101.964

106.990

112.019

√

2009
2010
2011
2008
Import inclòs
Altre
al pressupost finançament
inicial
extern
Despesa
114,80
118,86
127,42
134,88
Pressupost (M€):
Inversió:
Unitat Responsable: Oficina de Planificació i Avaluació Econòmica, Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials , Secretaria d'Infància i Adolescència (ASC) i Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el
Treball (TRE)
Política de despesa: 31 i 12 (ASC)
33 (TRE)
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Epíleg: el seguiment de l’Acord
Un dels actius de l’Acord Estratègic ha estat el manteniment de totes les parts dels
compromisos de seguiment establerts en el text signat. En motiu de la revisió de l’Acord
Estratègic, convé consolidar l’arquitectura de seguiment que acordem:
Els compromisos amb els instruments de seguiment del Govern
El Govern preveurà els mecanismes i recursos necessaris per al seguiment de l’Acord Estratègic,
la gestió i coordinació dels diferents instruments de seguiment existents i l’oficina tècnica de
l’Acord; a l’hora garantirà que l’Acord Estratègic és un marc general a partir del qual s’articula la
política de competitivitat de l’economia catalana de la Generalitat de Catalunya. Per aquesta
funció el Govern proveirà els mecanismes corresponents de coordinació de l’Acord Estratègic
amb els òrgans de participació i altres processos de concertació que desenvolupin polítiques
derivades de l’Acord.
El responsable de la coordinació i el seguiment de l’Acord Estratègic és el Departament
d’Economia i Finances. El Govern aprovarà els mecanismes interdepartamentals que
corresponguin per garantir que els departaments del Govern participen del procés de seguiment
de l’execució de l’Acord Estratègic.
Els instruments de seguiment amb els agents econòmics i socials signants de l’Acord
Estratègic
L’òrgan màxim de seguiment de l’Acord Estratègic és el Consell d’Institucions, composat pels
màxims representants de les entitats signants de l’Acord Estratègic. El Consell d’Institucions es
reunirà al menys un cop l’any per avaluar l’execució de les mesures de l’Acord Estratègic.
L’òrgan executiu responsable del seguiment de l’Acord és la Comissió de Seguiment, a la que el
Govern informarà de l’execució de cada mesura, qualitativa i quantitativament, del compliment
dels indicadors acordats i de tots aquells aspectes vinculats al compliment dels compromisos
establerts en el marc de les responsabilitats de cada part.
La Comissió de Seguiment pren les seves decisions per consens, sense perjudici de les
valoracions que cada part fa individualment. La Comissió de Seguiment es reuneix al menys 3
vegades l’any, en tantes sessions de treball com calguin, d’acord amb el següent calendari:
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Hivern (Febrer): Execució anual.
Estiu (Juliol): Execució primer semestre.
Tardor: actualització dels compromisos pressupostaris i indicadors.
La Comissió de seguiment podrà sol•licitar la informació de seguiment disponible així com
comptar amb altres mecanismes de seguiment per al correcte desenvolupament de la seva
funció: sessions monogràfiques sobre qualsevol mesura o agrupació de mesures, amb els
corresponents membres dels Departaments del Govern o representant dels agents econòmics i
socials. L’assistència a aquestes sessions per part dels membres de la Comissió de Seguiment
pot ser delegada a d’altres representants de les entitats signants en funció de la matèria. Així
mateix la Comissió de Seguiment podrà sol•licitar la participació en sessió de treball de
representants econòmics i socials per consultar-los aspectes relacionats amb les mesures de
l’Acord Estratègic o de la conjuntura econòmica i la competitivitat. Aquestes sol•licituds no
tindran cap caràcter vinculant per als invitats i s’hauran d’aprovar per consens.
Els signants nomenaran formalment els seus representants a la Comissió de Seguiment: dos
membres per cada signant de l’Acord. Els responsables del seguiment de l’Acord dins el Govern
podran comptar amb un membre addicional a la Comissió de Seguiment. La Secretaria
d’Economia del Departament d’Economia i Finances mitjançant els seus òrgans o àrees
funcionals coordinarà la Comissió de Seguiment i en gestionarà la Secretaria Tècnica.
Es podran desenvolupar Comissions informatives i de seguiment territorials amb la presència
dels representants al territori dels signants de l’Acord i les institucions econòmiques i socials –
universitats, ens locals, cambres de comerç, etc-. Les Comissions s’organitzaran d’acord amb les
Delegacions del Govern en el territori i seran presidides pel Delegat del Govern. Cada Comissió
constituïda es reunirà al menys un cop l’any per avaluar i informar de la marxa de l’Acord al
territori.
Altres instruments de seguiment
Els signants de l’Acord proposen la creació d’un Comitè d’Enllaç entre l’Acord estratègic i el
Parlament de Catalunya, per tal d’informar i avaluar periòdicament l’evolució i execució de
l’Acord, que es podria reunir un mínim de dues vegades l’any.
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Annex 1
Centres reconeguts al registre de Centres Tecnològics del CIDEM i
llistat de centres de recerca independents
Xarxa de Centres Tecnològics:
• Associació d’Investigació de les Indústries de l’Adob i Annexes (AIICA), Igualada. • Fundació
ASCAMM (Fundació de l’Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Matrius), Cerdanyola del
Vallès, Parc Tecnològic del Vallès • Centre Tecnològic de Manresa (CTM), Manresa.• Laboratori
d’Assaigs i Investigacions Tèxtils del Condicionament Terrassenc (LEITAT), Terrassa. • Fundació
CETEMMSA (Fundació del Centre de Tecnologia Empresarial de Mataró-Maresme), Mataró. •
Centre d’Innovació Barcelona Media • Centre tecnològic de l’aeronàutica i l’espai • Centre
Tecnològic de les Indústries Agroalimentàries de Monells, Girona • Centre Tecnològic iMAT de la
Construcció
Xarxa Centres de Difusió Tecnològica:
Centre Tecnològic Eduard Solé (Ripoll) • Centre Institut Català de la Vinya i el Vi (Vilafranca del
Penedès) • Fundació per a la Innovació Tèxtil d’Igualada • Fundació Cecot Innovació • Centre
de Difusió Tecnològica del sector flequers • Fundació Institut Tecnològic de Lleida • Centre de
difusió tecnològica de la fusta i el moble
Centres de recerca:
• Institut Català de Recerca de l’Aigua – ICRA • Institut Català de Recerca en Patrimoni cultural
– ICRPC • Centre d’Estudis Demogràfics CED • Centre de Recerca en Economia Internacional
CREI • Centre de Recerca Matemàtica CRM • Centre de Regulació Genòmica CRG • Centre
Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya CTTC • Institut Català d’Investigació Química
ICIQ • Institut català d’arqueologia clàssica ICAC • Institut Català de Ciències Cardiovasculars
ICCC • Institut d’Estudis Espacials de Catalunya IEEC • Institut de Ciències Fotòniques ICFO •
Institut de Física d’Altes Energies IFAE • Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer IDIBAPS • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries IRTA • Centre
Internacional en Mètodes Numèrics en Enginyeria CIMNE • Centre de Visió per Computador
CVC • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals CREAF • Institut de Paleoecologia
Humana i Evolució Social IPHES • Institut de Geomàtica IG • Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya CTFC • Institut Català de Nanotecnologia ICN • Institut de Recerca Biomèdica
Barcelona IRB • Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona CMRB • Centre de Recerca en
Epidemiologia Ambiental CREAL • Institut de Bioenginyeria de Catalunya IBEC • Institut Català
de Paleontologia – ICP • Institut de Recerca en Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer
(IMPPC) • Centre Internacional d’Investigació en Recursos Costaner CIIRC • Centre de Recerca
en Sanitat Animal CRESA • Centre de Recerca en Agrogenòmica CRAG • Centre de Recerca en
Salut Internacional de Barcelona CRESIB
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Annex 2
Llistat de polígons industrials on es faran actuacions de mobilitat
Polígons on cal un impuls definitiu d’execució de les mesures previstes en els plans i
estudis de mobilitat ja elaborats o en fase d’elaboració corresponents a:
Zona Franca-Pratenc-ZAL, Aeroport del Prat, Aeroport de Girona, polígons de GranollersCanovelles-Les Franqueses del Vallès, Politger i Begudà (La Garrotxa), polígons de l’àrea de
l'intercanviador de Quatre Camins (Baix Llobregat), Segre (Lleida), polígons de la zona sud de
Rubí, polígons de Polinyà-Palau Solità i Plegamans, polígons Sabadell sud-Sant Quirze del
Vallès, polígons del sud de Terrassa, Santiga (Sta. Perpetua de Mogoda – Barberà del Vallès), el
Pla (Molins de Rei - St. Feliu de Llobregat), Mas Beuló de Vic, Agro-Reus, Almeda (Cornellà de
Llobregat), Polígons de Castellbisbals-Sant Andreu de la Barca, Can Sant Joan (St. Cugat –
Rubí), polígons de Montmeló-Montornés del Vallès-Parets del Vallès, polígons de CardedeuLlinars del Vallès, polígons de Mollet del Vallès-La Llagosta-Martorelles-Sant Fost de
Campsentelles, polígons de La Garriga-L’Ametlla-El Figaró, polígons de Vilanova i la Geltrú, la
Ciutat Judicial de Barcelona-Hospitalet i la Universitat Autònoma de Barcelona.
Polígons on es redactarà els plans de mobilitat i s’implementaran:
Pedrosa (l’Hospitalet de Llobregat), Viladecavalls, Constantí, Valls, Polígons del Bages, Sant
Celoni, Hospital Arnau de Vilanova (Lleida), Can Brians i zona adjacent (Baix Llobregat – Alt
Penedès), Vilafranca del Penedès, Casa Nova (Sta. Margarida i els Monjos), Celrà, Riu Ripoll
(Sabadell), Cadesbank (Ripollet), Parc Logístic del Penedès, Can Magí (Sant Cugat del Vallès),
Fontsanta (Sant Joan Despí), Sector Sanitari de Penitents (Barcelona), Riu Clar (Tarragona),
Can Oller (Santa Perpètua de Mogoda), Mas Blau (El Prat de Llobregat), SEAT - Can Amat
(Martorell – Abrera), Gavà-Viladecans-Sant Boi de Llobregat, Igualada, Riudellots de la Selva,
Francolí (Tarragona), Port Aventura, El Papiol, Aeroport de Reus, Vacarisses, Barberà del Vallès,
Castellbisbal i polígons Els Frares i Cimalsa de Lleida.
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Annex 3
Resolució 333/VII del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda de presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 27.1 del Reial decret
legislatiu 1/1995, del 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels
treballadors
Tram. 270-00002/07

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 76, 20.12.2005, DSPC-P 65
Publicació: BOPC 279

...
PROPOSICIÓ DE LLEI
ARTICLE ÚNIC
Es modifica l’article 27 del Text refós de l’Estatut dels treballadors, que resta redactat de la manera
següent:
«1. El Govern, amb la consulta prèvia a les organitzacions sindicals i les associacions empresarials més
representatives, ha de fixar anualment el salari mínim interprofessional, tenint en compte:
»a) L’índex de preus de consum.
»b) La productivitat mitjana nacional assolida.
»c) L’increment de la participació del treball en la renda nacional.
»d) La conjuntura econòmica general.
»2. Amb independència del resultat d’aplicar els criteris establerts per l’apartat 1, en cap cas no es pot
fixar una quantitat inferior, en termes nets, al 60% del salari mitjà net de l’Estat, segons la quantitat
indicada en les actualitzacions de l’enquesta de conjuntura salarial publicada per l’Institut Nacional
d’Estadística.
»3. Quan la Carta social europea revisi els seus criteris de fixació del salari mínim interprofessional s’ha
de procedir al càlcul del dit salari atenent els nous criteris.
»4. Igualment s’ha de fixar un revisió semestral per si no es compleixen les previsions sobre l’índex de
preus de consum.
»5. La revisió del salari mínim interprofessional no ha d’afectar l’estructura ni la quantia dels salaris
professionals quan, en conjunt i còmput anual, siguin superiors al salari mínim interprofessional.
»6. El salari mínim interprofessional, en la seva quantia, no es pot embargar.»
...
Palau del Parlament, 20 de desembre de 2005
La secretària quarta
Bet Font i Montanyà

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual
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Annex 4
Sota la presidència del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Jose Montilla,
el Consell d’institucions de l’Acord Estratègic reunit el 16 de febrer de 2007, acorda aprovar la
següent
DECLARACIÓ
El 16 de febrer de 2005 es va signar l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana entre el Govern i els principals agents
econòmics i socials (CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball, Pimec i
Fepime), culminant així un procés d’elaboració, diàleg i concertació d’un any.
L’Acord va arribar en un moment de l’economia catalana en el que, a partir d’un diagnòstic
compartit, calia consens social per afrontar els reptes i les oportunitats del procés de
transformació del model de competitivitat, cap a una economia basada en el coneixement i una
major productivitat, més internacionalitzada, generadora d’ocupació de qualitat i que es
planteja un creixement sostenible en una societat socialment cohesionada. L’Acord incorpora
tots aquests paràmetres en un conjunt de mesures concretes, amb compromís pressupostari i
caràcter estratègic.
L’Acord representa un procés singular per moltes de les característiques que el configuren: per
la correlació entre competitivitat i cohesió social i pel procés de diàleg i participació que ha
inaugurat, tant en la seva confecció com en els mecanismes de seguiment establerts. La
fórmula ha estat innovadora: el compromís i el treball de les parts signants han creat espais de
participació que enriqueixen la col·laboració institucional per tal d’impulsar les transformacions
del nostre teixit productiu i enfortir la cohesió social.
L’Acord ha esdevingut un full de ruta de l’economia catalana i ha incidit en les polítiques dutes a
terme en els darrers dos anys en relació als seus eixos i línies ( R+D+i, capital humà,
infraestructures i mobilitat, finançament de l’activitat empresarial, creació d’un entorn
afavoridor de l’activitat empresarial, internacionalització de l’economia catalana, polítiques
actives d’ocupació, relacions laborals, polítiques de cohesió social...) i ha facilitat d’altres
consensos i pactes.
L’Acord ha comptat amb el compromís de les parts implicades, no només amb la seva aplicació,
si no també amb el treball en els diferents espais, grups i comissions creats en el marc del
desenvolupament i el seguiment de les seves mesures.
L’Acord s’ha executat al llarg de dos anys i les parts signants coincideixen en que cal donar-li
continuïtat i valoren les noves oportunitats que donarà el desplegament del nou text estatutari i
del nou model de finançament al seu desenvolupament. El 2007 serà el tercer any de l’execució
prevista inicialment i les parts volen actualitzar-lo per tal que mantingui la seva vigència.
L’Acord ha de ser un procés de concertació social permanent.
L’Acord és una eina dinàmica i flexible que s’actualitza amb aquells aspectes de la realitat
econòmica canviant que passen a ser noves prioritats o bé adquireixen especial rellevància. En
motiu del seu segon aniversari les parts signants han acordat donar-li un nou impuls i ressaltar
noves prioritats pel període que comença. Aquestes prioritats es resumeixen en:
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Àmbit educatiu. Formació del capital humà.
Dotar als ciutadans de les competències i les qualificacions bàsiques per desenvolupar-se en
una economia global: aprenentatge de l’anglès, formació professional, lluita contra el fracàs
escolar, etc.
Immigració i mercat laboral
Simplificació administrativa
R+D+i, transferència de tecnologia i polítiques d’acompanyament per la transformació de la
indústria cap a activitats d’alt valor afegit.
Infraestructures estratègiques
Activitat econòmica i medi ambient.
Atenció a la dependència
És per tot això que els signants de l’Acord Estratègic manifesten la seva satisfacció
pel procés de concertació endegat i es comprometen a vetllar per la seva continuïtat
i permanent actualització, així com manifesten la seva voluntat de donar-li un nou
impuls amb renovades prioritats per tal que es consolidi com l’eix principal de la
concertació, el diàleg social i la col·laboració público-privada de l’economia
catalana.
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