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El Govern aprova la subscripció del Conveni entre el  
Ministeri de Foment i la Generalitat per a l’execució del 
Pla estatal d’habitatge 2018-2021  

 

 Per a l’any 2018 el finançament del Pla per Catalunya és de  
65.975.000 euros 
 

 D’aquests, 15.225.000 els aporta la Generalitat i la resta l’Estat, el 
que suposa un increment que no arriba a l’1% respecte a l’anualitat 
anterior   

 
El Govern ha aprovat avui la subscripció del conveni entre la Generalitat i el 
Ministeri de Foment per a l’execució del Pla estatal d’habitatge 2018-2021 que 
està previst que se signi a Madrid el proper 30 de juliol entre el ministre José 
Luís Àbalos i el secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra.    
 
El Pla compta amb un pressupost total per a Catalunya de 272 milions d’euros 
per als quatre anys i correspon realitzar-ne l’execució a la Secretaria d’Hàbitat 
Urbà i Territori a través de l’Agència de l’Habitatge. El Pla estatal d’habitatge és 
l’instrument legal per coordinar les polítiques d’habitatge estatals i 
autonòmiques i establir els compromisos mutus per garantir-ne l’aplicació.  
 
El finançament del Pla estatal d’habitatge per a tot l’Estat és de 1.443 milions 
d’euros; un 14,5% d’aquest finançament és el que destina l’Estat a Catalunya, 
209.235.000 euros.   
 
Foment del lloguer i de la promoció d’obra nova  
 
El nou Pla manté l’estructura i contingut de l’anterior conveni (2013-2017), 
potencia el finançament de polítiques centrades en el foment del lloguer i els 
ajuts destinats al pagament del lloguer, amplia les línies d’ajuts, però amb el 
mateix finançament i els mateixos recursos. 
 
Com a novetat cal destacar  l’impuls que es vol donar a la construcció 
d’habitatge d’obra nova destinada exclusivament al lloguer. En aquest sentit 
s’ha ampliat el ventall de promotors que poden ser destinataris dels ajuts als 
públics i als privats, mentre que en l’anterior Pla els ajuts eren només per a 
promotors públics.  
 
La Comissió bilateral  de seguiment del conveni, formada per representants del 
Ministeri de Foment i de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, pot ajustar anualment les quanties 
destinades inicialment a cadascun dels programes, sempre que no se superin 
les quantitats anuals previstes.  
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El Pla estatal 2018-2021 preveu el finançament següent per a Catalunya:  
 

Any 
Finançament 
estatal màxim  

Finançament 
Generalitat  

Total 

2018 50.750.000 € 15.225.000 € 65.975.000 € 

2019 51.765.000 € 15.529.500 € 67.294.500 € 

2020 52.780.000 € 15.834.000 € 68.614.000 € 

2021 53.940.000 € 16.182.000 € 70.122.000 € 

Total Pla 209.235.000 € 62.770.500 € 272.005.500 € 

 
 
El pressupost per a aquest quadrimestre es destinarà als cinc programes 
prioritaris següents: ajuts al lloguer; foment del parc d’habitatge en lloguer; 
foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de 
l’accessibilitat en habitatges, i foment de la regeneració i renovació urbana i 
rural. 
 
 
El Govern de Catalunya  ha destinat prop de 129 milions d’euros a 
polítiques socials d’habitatge l’any 2017 
 
La Generalitat gestiona les seves pròpies polítiques d’habitatge i durant l’any 
2017 es van destinar 129 milions d’euros en ajuts per pagar lloguers, ordinaris 
i urgents, en gestions de mediació hipotecària mitjançant l’Ofideute, en ajuts per 
pagar el lloguer per a famílies que viuen en habitatges administrats per la 
Generalitat i en ajuts per a entitats que gestionen habitatges d’inclusió.  
 
Aquesta xifra suposa un increment de 23 milions d’euros, un 21% més respecte 
a  l’any 2016, en què la inversió va ser de 106 milions. Aquests recursos han 
arribat a més de 100.000 famílies, els han permès romandre en el seu domicili 
i han evitat els possibles desnonaments que s’haurien produït.   
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El Govern impulsarà la implementació de la tecnologia 
‘blockchain’ a l’activitat de l’Administració pública  
 

 Catalunya serà pionera en la implementació d’aquesta  tecnologia  

 
 El Govern també promourà les potencialitats d’aquesta tecnologia 

entre les empreses i la ciutadania  
 

 S’acorda crear un grup de treball interdepartamental que tindrà 
enllestida l’estratègia el 31 de desembre per començar a aplicar-la 
l’any vinent  
 
 

El Govern ha aprovat impulsar la implementació de la tecnologia ‘blockchain’ a 
l’activitat de l’Administració pública amb la voluntat de millorar els serveis 
digitals a la ciutadania i promoure les potencialitats d’aquesta tecnologia entre 
l’Administració, les empreses i la ciutadania. D’aquesta manera, Catalunya 
esdevindrà pionera en l’adopció d’una estratègia de país d’impuls de la 
tecnologia ‘blockchain’.    
 
El Departament de Polítiques Digitals haurà d’elaborar el pla d’impuls de la 
tecnologia ‘blockchain’ abans del 31 de desembre per començar-lo a 
desenvolupar-lo l’any vinent. Aquest pla estratègic, que es definirà en el marc 
d’un grup de treball interdepartamental, identificarà els àmbits d’actuació en els 
quals aquesta tecnologia pot desenvolupar la màxima potencialitat i inclourà la 
valoració econòmica que es derivaria de la seva implementació. A partir d’aquí, 
se’n concretaran els casos d’ús.  
 
Amb l’acord d’avui es vol posicionar Catalunya com a capdavantera en l’ús i en 
el desenvolupament de la ‘blockchain’, una tecnologia que serà determinant i 
impactarà en tots els sectors i indústries. Es vol potenciar el coneixement, la 
formació i la creació de talent en l’àmbit de la tecnologia ‘blockchain’, impulsar 
la recerca i la innovació en aquesta matèria; fomentar el desenvolupament 
d’una nova indústria al seu voltant i promoure entre la ciutadania les possibilitats 
i potencialitats d’aquesta tecnologia per facilitar-ne l’adopció. 
 
L’acord d’avui posa en valor les iniciatives orientades a impulsar la tecnologia 
‘blockchain’ que la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat 
Digital ja ha posat en marxa en el marc de l’estratègia SmartCat, com són 
l’impuls de l’esdeveniment internacional Blockchain Solutions World amb Fira 
de Barcelona i BECON Global i la priorització de la tecnologia Blockchain en el 
marc del Programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades, 
així com els projectes de desplegament d’aquesta tecnologia que s’estan duent 
a terme en diversos àmbits de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
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Blockchain: més confiança, transparència i seguretat 
 
Una ‘blockchain’ (cadena de blocs) és una base de dades distribuïda que 
permet mantenir un registre de transaccions permanent, immutable i de forma 
segura. En fer ús de claus criptogràfiques i estar distribuïda entre milers de 
nodes, presenta molts avantatges en matèria de seguretat, traçabilitat i 
confiança.  
 
En definitiva, una tecnologia amb el potencial per modificar, a escala global, la 
forma en què els serveis digitals tradicionals es proveeixen als sectors públics, 
a les indústries i a la ciutadania. 
 
La implementació de tecnologia ‘blockchain’ en l’Administració obre un ventall 
d’oportunitats que cal explorar per tal d’establir una estratègia de país que 
prioritzi els àmbits d’aplicació i l’avaluació del seu impacte a nivell organitzatiu, 
econòmic i tecnològic.  
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El Govern prorroga el servei de monitors de suport per 
a l’alumnat amb necessitats educatives especials   

 

 Avui ha autoritzat a Ensenyament la seva contractació de cara al 
curs 2018-2019 per un import de 12,9 milions d’euros  

 

 Les funcions d’aquests monitors són les d’atendre alumnes que 
tenen necessitats educatives especials greus que requereixen un 
suport específic 

 

El Govern ha acordat autoritzar al Departament d’Ensenyament a prorrogar la 
contractació del servei de monitors per donar suport a alumnes amb necessitats 
educatives especials associades a l’autonomia i a la regulació de la conducta, 
escolaritzats en centres educatius dependents del Departament, per al curs 
2018-2019. Concretament, per un import total de 12.900.469,46 euros, distribuït 
en 4.989.131,84 el 2018 i 7.911.337,62 el 2019. 

Les funcions d’aquests monitors són les d’atendre alumnes que tenen 
necessitats educatives especials greus que requereixen un suport específic en 
relació amb els següents àmbits: la cura i higiene, mobilitat i desplaçaments, 
regulació de la conducta, i salut i seguretat. Aquesta atenció individual es 
realitza dins de l’aula, en altres espais del centre docent i en les sortides fora 
de l’escola. L’aplicació d’aquest suport ha de cercar la màxima participació de 
l’alumne en les situacions educatives del centre i de l’aula i ha d’articular-se 
amb la resta de mesures i suports d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el projecte 
educatiu del centre.  
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El Govern declara la colònia Pons de Puig-reig, al Berguedà, Bé 
Cultural d'Interès Nacional 
 

 L’Executiu també aprova protegir l’entorn del castell de les Sitges, 
a Torrefeta i Florejacs, a la comarca de la Segarra 
 

El Govern, a proposta de la consellera de Cultura, ha aprovat declarar Bé 
Cultural d'Interès Nacional (BCIN), en la categoria de Conjunt Històric, la colònia 
Pons, a Puig-reig, situada a la ribera dreta del riu Llobregat, a la comarca del 
Berguedà.  
 
Els orígens històrics de la colònia es remunten a quan la família Pons va adquirir 
la finca on s’havia de construir l’any 1875 i el mateix any ja es van iniciar les 
obres. L’any 1880 es va inaugurar la fàbrica, i el 1910 estava construïda la 
totalitat de la colònia, que va ser visitada el 1908 pel rei Alfonso XIII. L’impulsor 
de Cal Pons va ser Josep Pons i Enrich (1811-1893), nascut a Manresa, 
important industrial i empresari, fundador entre altres empreses de Caixa 
Manresa. La colònia va anar creixent successivament en funció de les 
necessitats i requeriments industrials i socials fins al seu tancament l’any 1992. 
 
La colònia Pons comprèn bàsicament dues àrees: una àrea industrial i una àrea 
residencial, a més de diversos equipaments. Inclou diversos edificis que van ser 
construïts pel mestre d’obres Francesc Joan Canals i una església que fou 
projectada per l’arquitecte Josep Torres Argullol. A l’àrea industrial destaquen 
les fàbriques, magatzems, oficines, tallers, xemeneies, canal i resclosa. A la 
residencial, els habitatges dels treballadors, els xalets dels amos i altres edificis 
amb usos vinculats al funcionament de la colònia.  
 
La delimitació de la colònia com a conjunt històric també inclou la protecció del 
seu entorn. Aquesta àrea inclou totes les edificacions, elements i espais que 
formaven l’antiga colònia Pons: les infraestructures (bàscula, resclosa i canal), 
els edificis industrials (naus, xemeneies, magatzems, oficines i tallers), els 
serveis i equipaments (teatre i casa de les noies, botigues, safareigs, cobert per 
als ocells i galliner, dipòsits, zona esportiva), els edificis religiosos (església, 
convent i escoles), els habitatges (dels treballadors, de la pujada al parc, del c. 
de les Abelles, antigues cavalleries, xalet del director, torre vella, torre nova), 
els espais urbans, els elements urbans, la vegetació i les restes. 
 
Protecció de l’entorn del castell de les Sitges 
D’altra banda, el Govern també ha acordat delimitar un entorn de protecció del 
castell de les Sitges, a Torrefeta i Florejacs, a la comarca de la Segarra, un cop 
acomplerts tots els tràmits preceptius.   
 
El castell, que ja va ser declarat BCIN segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català, es pot admirar des de molts indrets al seu voltant 
i, per això, ha calgut controlar els paràmetres d’imatge i les condicions de 
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percepció del monument. Amb aquesta finalitat, la delimitació del seu entorn de 
protecció preserva la visualització correcta del monument i la integració 
harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos que s’hi puguin 
establir en el futur, amb la voluntat de no afectar més espais dels estrictament 
necessaris. 
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NOMENAMENTS 

DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I 

TRANSPARÈNCIA 

 Mireia Borrell i Porta, directora general de Relacions Exteriors 
 

DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT 

 Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca 
 

 

CURRÍCULUMS 

Mireia Borrell i Porta, directora general de Relacions Exteriors 

Nascuda a Balaguer l’any 1985. 
 
És doctora en Economia política europea per l’European Institute de la London 
School of Economics (LSE). Va cursar la llicenciatura d’Economia a la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el màster en Economia política europea a 
l’European Institute de la LSE. 
 
Abans d’assumir el càrrec de directora general de Relacions Exteriors, ha estat 
professora d’Economia política d’Europa a la LSE, fent classes d’Economia 
política dels estats del benestar europeus i de Representació d’interessos i 
política econòmica a Europa. Ha estat guanyadora de l’European Institute’s 
Class Teacher Award 2018. Ha codissenyat i coorganitzat el seminari Very 
Applied Methods al European Institute de la LSE. 
 
Ha estat també investigadora postdoctoral a la University of Oxford, en un 
programa de polítiques socials per a famílies del Regne Unit, i va ser auditora 
junior a Ernst & Young a Barcelona.  Va tenir una beca a la Direcció General de 
Polítiques Internes del Parlament Europeu, al Comitè de Desenvolupament 
Regional.  Ha estat ponent convidada al Glasgow Economic Forum 2018.  
 
És editora i col·laboradora de la revista digital d’afers econòmics i socials 
Ekonomicus, i també autora i coautora de diverses publicacions sobre economia 
social, salut pública, benestar i família i comerç.  
Parla català, castellà, anglès i francès. 
 
Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca 
 
Nascut a Igualada l’any 1960. 

  
El Govern de la Generalitat ha nomenat avui Joan Gómez Pallarès nou 
director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement.  
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És doctor en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Professor titular de Filologia Llatina a la Universitat de Barcelona (UB) i 
catedràtic de Literatura Llatina a la UAB des de 2002. Ha dirigit l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica (ICAC) des de l’octubre de 2013 fins al juliol de 2018.  

 
Ha estat catedràtic de l’IES “Torras i Bages” (1983-1986). Ha fet estades de 
recerca pre i postdoctorals a Alemanya, Itàlia i Bèlgica. Ha liderat més d’una 
trentena de projectes nacionals i internacionals i és autor d’una bibliografia de 
quasi 300 referències sobre codicologia llatina i manuscrits de còmput, literatura 
i epigrafia llatines, gastronomia romana, història de les idees i història i 
antropologia del vi a l’antiguitat.  

 
Ha estat degà de la facultat de Filosofia i Lletres i, també a la UAB, vicerector 
de Doctorat i Formació Continuada, vicerector d’Investigació i vicerector de 
Política Econòmica i Planificació. També ha estat vicepresident del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya, membre fundador de la Comisión de 
Apelaciones d’ANECA i membre del plenari de la CNEAI.  

 
És secretari de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) i com a 
membre de la seva junta directiva, integrant del Patronat i de la Comissió 
Delegada de la Institució CERCA. També és membre del grup de treball de la 
“Plataforma Coneixement Territori Innovació” (CTI) i de la redacció de l’Agenda 
per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020. Des del seu inici, 
és vocal de la Comissió d’Apel•lacions de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU). Ha rebut la primera “Distinció per a la 
Promoció de la Recerca Universitària” de la Generalitat de Catalunya, l’any 
2000. 
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Altres Acords de Govern 
 
Atorgades les concessions definitives de les emissores de freqüència 
modulada als ajuntaments de Cambrils i Torroella de Montgrí 
 
El Govern ha acordat atorgar als ajuntaments de Cambrils i Torroella de Montgrí 
la concessió definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en 
ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual 
restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai 
radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions 
contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.  
 
L’acord de Govern resol aquestes concessions, que fins ara restaven en 
situació de provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat 
atorgar aquestes concessions, i que les instal·lacions de les emissores 
esmentades s'adiuen als respectius projectes aprovats al seu dia, a les 
especificacions tècniques d'aplicació, han superat la inspecció preceptiva i han 
obtingut de l’administració competent l’autorització de la posada en servei. 
 


