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El Govern acorda declarar Catalunya com a port segu r 
i crea un grup de treball per acollir vaixells de r escat a 
la Mediterrània 
 

• Els 19 ports gestionats per Ports de la Generalitat  s’ofereixen per a 
l’arribada de vaixells que realitzen tasques de sal vament a la 
Mediterrània 
 

• El grup de treball per acollir vaixells de rescat a  la Mediterrània serà 
presidit pel conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència 

 
El Govern ha aprovat, a proposta del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, declarar Catalunya com a port segur de forma 
previsible i permanent.  
 
A través d’aquest acord, l’Executiu ofereix els 19 ports que gestiona l’empresa 
pública Ports de la Generalitat, adscrita al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, per a l’arribada de vaixells que realitzen tasques de salvament a 
la Mediterrània. Sense perjudici de les competències exclusives que 
corresponen a l’Estat espanyol en matèria de relacions internacionals i 
immigració, el Govern considera que aquesta és una obligació que es deriva de 
les competències assumides com a pròpies per la Generalitat i que, per tant, 
existeix un espai d’actuació legal i estatutari que permet actuar en aquest àmbit. 
 
En el mateix acord, l’Executiu també ha aprovat la creació d’un Grup de Treball 
de la Generalitat de Catalunya per acollir vaixells de rescat a la Mediterrània, el 
qual serà presidit pel conseller del Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència. Les persones que conformin aquest grup 
estudiaran, establiran i impulsaran la implementació de les condicions 
necessàries en els ports per acollir els vaixells que realitzen tasques de 
salvament a la Mediterrània; coordinaran l’assistència per a les persones que 
són al vaixell; un cop autoritzat el desembarcament per part de les autoritats 
espanyoles, gestionaran també les actuacions per assegurar l’acolliment, així 
com la col·laboració amb l’Administració General de l’Estat en la gestió de les 
competències relatives al dret d’asil i l’apatrídia.  
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La Generalitat destinarà 20 milions euros a la comp ra 
de pisos provinents d’execucions hipotecàries 
 

• L’acord signat amb l’Incasòl permet a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya exercir el seu dret de tanteig per adquir ir habitatges per 
destinar-los a la promoció de lloguer sostenible 
 

• Els diners cedits per l’Incasòl es podran retornar sense interessos 
amb l’import dels lloguers que l’Agència recapti de ls habitatges 
comprats i llogats 

 
El Govern ha autoritzat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl a 
subscriure un acord pel qual l’Incasòl finançarà amb 20 milions d’euros 
l’Agència perquè pugui comprar habitatges provinents d’execucions 
hipotecàries i destinar-los a lloguer assequible. El 2018 ja es va signar un primer 
acord en aquest sentit pel qual la Generalitat, mitjançant l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, destinava 49 milions d’euros per comprar habitatges (30 milions 
d’euros corresponen al conveni i 19 milions d’euros al pressupost de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya).  En total, l’any 2018 s’han pogut exercir el dret de 
tanteig i retracte sobre 853 habitatges.  
 
El Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries  i urgents per 
a la mobilització  dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària, estableix que la Generalitat de Catalunya pot exercir el dret de 
tanteig i retracte a favor d’aquests habitatges. Així doncs, l’acord signat amb 
l’Incasòl permet a l’Agència que, un cop esgotades les seves disponibilitats 
pressupostàries, pugui continuar fent efectiu el seu dret de tanteig per adquirir 
més habitatges que passaran a formar part del seu parc propi i es destinaran a 
la promoció de lloguer assequible. Els habitatges es destinaran a les urgències 
que atenen les Meses d’Emergències.  
 
Els 20 milions que l’Incasòl cedeix a l’Agència per fer aquestes adquisicions, es 
retornaran sense interessos amb l’import dels lloguers que l’Agència recapti 
dels habitatges comprats i llogats fins a arribar al total retornament del deute 
contret amb l’Incasòl, en un màxim de 40 anys. Aquesta és una més de les 
actuacions que el Govern de la Generalitat emprèn per fer efectives les eines 
que desplega el Decret llei 1/2015 per pal·liar les conseqüències de la crisi  
econòmica iniciada el 2007 i que ha fet que les entitats financeres i la Sareb 
hagin iniciat molts processos d’execució hipotecària en habitatges sovint 
concentrats en barris amb dificultats de cohesió social. El dret de tanteig i 
retracte a favor de les administracions està permetent  mobilitzar aquests 
habitatges per destinar-los a famílies en situació d’especial vulnerabilitat i ha 
evitat la venda d’aquests pisos a fons d’inversió internacional que podrien portar 
a una nova dinàmica especulativa. 
  



 

 

Acords de Govern. 05.02.2019  

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

4

El Govern modifica el Decret d’admissió d’alumnat p er 
afavorir la igualtat en l’accés al sistema educatiu  
 

• S’elimina la puntuació per malaltia crònica que afe cta el sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic i la puntuació per pa re, mare, tutors o 
germans que han estat escolaritzats al centre 

 
El Govern ha aprovat el decret de modificació del Decret 75/2007, de 27 de 
març, d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb 
fons públics. Amb aquesta modificació s’elimina la puntuació per malaltia 
crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia, 
i la puntuació per a pare, mare, tutors o germans que han estat escolaritzats al 
centre: l’objectiu és afavorir la igualtat en l’accés al sistema educatiu. 
 
En aquest sentit, el Departament d’Educació considera que l’escolaritat ha de 
ser equilibrada i el fet que un alumne passi per davant gràcies a aquests punts 
complementaris va en contra de l’equitat i de la igualtat en l’accés al sistema 
educatiu. A més, en el cas dels punts per malaltia crònica, actualment els 
menjadors escolars ja incorporen menús específics per a alumnat amb 
aquestes malalties digestives, com ara celíacs. Cal recordar que en ambdós 
casos es tracta de criteris complementaris de puntuació en la preinscripció. 
 
De fet, el passat 30 d’octubre el Govern ja va obrir un procés de consulta prèvia 
a la modificació del Decret per garantir la participació ciutadana, especialment 
per tal de comprovar l’opinió de la comunitat educativa i dels diferents sectors 
afectats, i també per garantir-ne la transparència. 
 
Aquesta actuació s’emmarca en el règim de millora de la qualitat normativa i 
dels principis de bona regulació que ha impulsat el Departament d’Educació, en 
particular, dels principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència i eficiència. Amb això, Educació persegueix la millora del 
sistema educatiu com a interès general, sempre tenint en compte les 
necessitats detectades en l’alumnat per poder lluitar contra la segregació 
escolar. 
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El Govern obre tres noves consultes públiques prèvi es 
a l’elaboració de projectes de decret  

 
 

• El Govern realitzarà consultes públiques prèvies a l’elaboració 
de tres projectes de decrets referents a l’accés a dades 
confidencials amb finalitats científiques emparades  pel secret 
estadístic; al Cens d’entitats del voluntariat de C atalunya; i al 
model de governança de la pesca professional a Cata lunya  
 

• Aquests acords van en la línia del compromís aprova t pel 
Consell Executiu en la reunió del passat 22 de gene r, en què 
acordava reforçar el fet de consultar la ciutadania  i els sectors 
afectats, sobre les diverses opcions considerades a  l’hora 
d’elaborar una normativa  

 
 
El Govern realitzarà consultes públiques prèvies a l’elaboració dels següents 
projectes de decrets:  
 

• Projecte de decret de procediment d'autorització per a l'accés a dades 
confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret 
estadístic 

• Projecte de decret sobre el funcionament i les formes d'accés, 
inscripció i cancel·lació del Cens d'entitats del voluntariat de 
Catalunya. 

• Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, 
sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya. 

 
En aquest sentit, aquests acords van en la línia del compromís aprovat pel 
Consell Executiu en la reunió del passat 22 de gener d’enguany, en què va 
acordar reforçar el fet de consultar la ciutadania i els sectors afectats, sobre les 
diverses opcions considerades a l’hora d’elaborar una normativa. Era un acord 
que s’inscrivia en el marc de la política de millora de la regulació del Govern, la 
qual pretén assegurar l’eficàcia, l’eficiència i la transparència de l’acció de 
l’Executiu.  

 
 
Accés a dades confidencials amb finalitats científi ques emparades pel 
secret estadístic  
 
La consulta prèvia al Projecte de decret de procediment d'autorització per a 
l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret 
estadístic, vol recollir aportacions que ajudin a millorar el seu protocol d’accés. 
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Concretament vol determinar els criteris per al reconeixement de les entitats i 
de les persones que poden accedir a dades confidencials amb finalitats 
científiques; establir els requisits, tramitació i valoració dels projectes de 
recerca; establir les condicions d’accés i ús de les dades; i determinar les 
mesures que han de garantir la seguretat i preservació de les dades. 
 
La consulta s’adreça tant a la ciutadania, en general, com a les institucions que 
poden accedir a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel 
secret estadístic: instituts d’investigació científica, investigadors, centres de 
recerca i entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la 
programació, el seguiment i l’avaluació de polítiques públiques.  
 
El projecte de decret donarà resposta a la demanda de facilitar l’accés a dades 
confidencials amb finalitats científiques sota determinades condicions, per tal 
que aquest esforç reverteixi socialment en termes de cohesió i benestar.  
 
Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya  
 
La consulta prèvia al Projecte de decret sobre el funcionament i les formes 
d'accés, inscripció i cancel·lació del Cens d'entitats del voluntariat de Catalunya, 
vol informar de la creació d’aquesta nova regulació per recollir les propostes de 
millora que puguin fer les administracions públiques, les entitats sense ànim de 
lucre, les persones voluntàries, la ciutadania i col·lectius partícips en aquest 
decret. 
 
La nova normativa persegueix diverses finalitats:  
 

• Disposar d’una norma reglamentària que reguli el procediment del Cens 
d’entitats del voluntariat de Catalunya en totes les seves fases: alta, 
modificació i baixa.  
 

• Oferir seguretat jurídica i transparència al procés d’inscripció, modificació 
i baixa del Cens.  
 

• Que sigui un instrument efectiu per al Govern per a la planificació de les 
polítiques públiques de foment del voluntariat, i que garanteixi una acció 
voluntària de qualitat.  
 

• Disposar d’una eina efectiva per atendre les singularitats de les entitats 
de cada territori. 
 

• Disposar d’instruments efectius per combatre aquelles activitats que, 
malgrat dites de voluntariat, romanen excloses de la Llei 25/2015, de 30 
de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme.  
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• Simplificar els tràmits per acreditar el caràcter d’entitat de voluntariat a 
Catalunya. 
 

• Desplegar la llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de 
l’associacionisme en relació amb les accions de foment que les 
Administracions Públiques per enfortir el voluntariat.  

 
Aquesta regulació s'emmarca en allò que estableix el Pla de Govern sobre 
l’enfortiment del model català de l’associacionisme i el voluntariat i la promoció 
del seu paper com a agent de transformació social, tot aprofitant l’impuls de les 
noves tecnologies. 
 
Model de governança de la pesca professional  
 
La consulta prèvia al Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 
19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya, 
vol evitar que prosperi el recurs contenciós administratiu interposat per l’Estat i 
evitar el risc que quedi anul·lada, la qual cosa implicaria que no es pogués dur 
a terme el model de cogestió en la regulació dels recursos pesquers a 
Catalunya.  
 
La modificació inclourà l’especificitat de les competències en els diferents tipus 
d’aigües (aigües interiors, de gestió autonòmica i aigües exteriors). 
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El Govern crea el Consell Assessor de l’Oficina de Drets 
Civils i Polítics  
 

• Donarà suport en l’anàlisi i l’execució d’iniciativ es relacionades 
amb la defensa d’aquest tipus de drets  

 

• El Consell Assessor pretén convertir-se en un canal  estable de 
col·laboració amb la societat civil  

 
El Govern ha aprovat la creació del Consell Assessor de Defensa dels Drets 
Civils i Polítics, un òrgan adscrit a l’Oficina del mateix nom, que li donarà suport 
en l’anàlisi i l’execució d’iniciatives relacionades amb la defensa d’aquest tipus 
de drets. Amb l’objectiu de completar el desplegament de l’Oficina de Drets 
Civils i Polítics (ODCP), el Consell Assessor pretén convertir-se en un canal 
estable de col·laboració amb la societat civil. Per fer-ho, vol articular un 
mecanisme de relació, interacció i sinergia per a la consecució comuna 
d’objectius, com són un major coneixement dels drets civils i polítics per part de 
la ciutadania catalana, i la defensa activa davant de situacions particulars o 
generalitzables de vulneració d’aquests drets. 
 
El Consell Assessor, un òrgan col·legiat adscrit al Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, comptarà amb una presidència, una 
vicepresidència i un màxim de 10 vocals.  El càrrec de president recaurà en la 
persona titular de l’ODCP, és a dir, en l’actual director. El vicepresident o 
vicepresidenta del Consell Assessor s’escollirà d’entre les vocalies, i els vocals 
seran representants d’entitats i persones individuals de reconeguda trajectòria 
en la defensa dels drets civils i polítics. En tots els casos, els càrrecs seran 
proposats pel president del Consell Assessor i nomenats pel vicepresident del 
Govern. Els membres del Consell Assessor no percebran cap retribució per 
l’exercici de les seves funcions ni l’assistència a les reunions.   
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El Govern acorda commemorar el desè aniversari de l a 
mort de Robèrt Lafont 
  

• L’escriptor, lingüista, historiador, activista i po lític occità Robèrt 
Lafont va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi e l 1987 
 

• El Govern va instituir l’any 2010 el Prèmi Robèrt L afont en 
reconeixement a persones o entitats que s’hagin dis tingits per la 
defensa, projecció i promoció de la llengua occitan a 

 
El Govern ha acordat commemorar el desè aniversari de la mort de l’escriptor, 
lingüista, historiador, activista i polític occità Robèrt Lafont. Per això, ha previst 
programar activitats culturals, acadèmiques i de divulgació de la vida i l’obra de 
l’autor. El Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política 
Lingüística, impulsarà la commemoració amb la constitució d’un comitè 
organitzador, format per entitats i persones coneixedores de la seva figura i obra 
de tot l’àmbit occità. 
  
Robèrt Lafont va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya el 1987. El Departament de Cultura va instituir l’any 
2010 el Prèmi Robèrt Lafont en reconeixement a persones o entitats que s’hagin 
distingits per la defensa, projecció i promoció de la llengua occitana en 
qualsevol punt del domini lingüístic. El guardó té caràcter biennal. Han estat 
guardonats l’especialista en literatura i dialectologia occitana i romanista Pèire 
Bec; el professor de literatura occitana a la Universitat Pau Valèri de Montpeller 
Felip Gardy; el gramàtic i lexicògraf Jacme Taupiac, i la Fondacion Musèu 
Etnologic dera Val d’Aran. El darrer guardonat ha estat el professor emèrit de 
filologia romànica de la Universitat de Viena Georg Kremnitz. 
 
L’occità és llengua oficial a Catalunya. La Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura desplega una agenda específica per 
fomentar-ne el coneixement, proporcionar recursos per facilitar-ne l’ús i fer 
seguiment de l’estat de la llengua. També promou la presència i l’ús de l’aranès 
en col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran. Així mateix dona suport a 
l’Institut d’Estudis Aranesi i hi coopera, com a autoritat lingüística de l’aranès a 
Catalunya. 
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Altres acords 
 
El Govern atorga sis llicències definitives de ràdi o municipal 
 
El Govern ha aprovat atorgar a sis ajuntaments la concessió definitiva per a la 
prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb 
modulació de freqüència de caràcter municipal. Les llicències definitives són per 
als ajuntaments d’Argentona, Ripollet, Abrera, Solsona, Tortosa, i Premià de 
Dalt, que operaran en les següents freqüències:  
 

• Argentona:   104.6 MHz 
• Ripollet:   91.3 MHz 
• Abrera:   107.9 MHz 
• Solsona:   107.5 MHz 
• Tortosa:   103,3 MHz 
• Premià de Dalt:  91,4 MHz 

 
Tots aquests ajuntaments ja havien obtingut l’adjudicació provisional d’una 
emissora per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques 
amb modulació de freqüència.  
 
Anteriorment, aquests havien sol·licitat la concessió per instal·lar i fer funcionar 
una emissora de freqüència modulada, a l’empara del Decret 263/1990, de 23 
d’octubre, de regulació del procés de concessió de la gestió indirecta per part 
de les corporacions locals del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques 
amb modulació de freqüència. 

 
 
El Govern aprova el nou contracte programa amb el C ESICAT 
 
L’Executiu ha aprovat el nou contracte programa entre la Generalitat i el Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) per als anys 2019-2022 
per tal de garantir la ciberseguretat de la societat digital a Catalunya i, en 
especial, la de l’Administració de la Generalitat i del sector públic.  
 
Segons recull el programa acordat, el CESICAT es fa càrrec d’assessorar i 
donar suport al Govern en l’elaboració dels plans de ciberseguretat i en la seva 
posterior execució. També ha de governar els riscos de seguretat en línia dels 
diferents àmbits i organismes de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic, i donar suport a l’Administració local del país.  
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Nomenaments 
  

 
Jordi Matas i Dalmases , president del Consell Rector del Centre d’Estudis 
d’Opinió adscrit al Departament de la Presidència  
 
Nascut a Barcelona l’any 1962.  
 
És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1988) i en Ciències 
Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989). Doctor 
en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Barcelona 
(1994). Catedràtic de Ciència Política del Departament de Ciència Política, Dret 
Constitucional i Filosofia del Dret de la Universitat de Barcelona. 
 
Ha ocupat diversos càrrecs a la Universitat de Barcelona, com ara vicerector 
(2001-2008), secretari general (2002-2004), president de la Junta Electoral 
Permanent (2001-2008), president de la Comissió de Política Lingüística (2001-
2008), director de l’Escola d’Idiomes Moderns (2004-2008), president del 
Comitè Editorial d’Edicions i Publicacions (2004-2008) i director del 
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de 
Barcelona (2012-2016). Actualment, és coordinador de Ciència Política de la 
Universitat de Barcelona i director de l’Observatori dels Governs de Coalició de 
la Universitat de Barcelona. 
 
S’ha especialitzat en l’estudi dels governs de coalició, de l’elitisme polític, de les 
estructures polítiques de les administracions i del sistema polític de Catalunya. 
Ha participat en diversos projectes col·lectius d’investigació relacionats amb 
aquests camps d’investigació. Ha participat com a investigador en el 
Government Department de la London School of Economics and Political 
Science i en el departament de Ciència Política de la Université de Montréal. 
 
Els llibres que ha publicat recentment són Los consejeros de los gobiernos de 
Jordi Pujol (1980-2003); La formación de un gobierno de coalición i Opinión 
política.  
 
Ha estat director del Mestratge en Funció Directiva de l’Escola d’Administració 
Pública de la Generalitat de Catalunya (2004-2005). Membre del Consell Rector 
del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya des del juny del 
2013 i membre del Consell Rector de l’Escola d’Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya en representació de la Universitat de Barcelona. 
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Natàlia Mas Guix, secretària de Finances Públiques del Departament de la 
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. 
   
Nascuda a Sant Martí de Tous l’any 1979. 
 
És llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i en Comerç Internacional 
per la Universitat Pompeu Fabra (UPF/ESCI). Té un màster en Economia 
Europea pel Col·legi d’Europa (Bruges, Bèlgica), mitjançant una beca del 
Patronat Catalunya-Món, i un màster en Política Econòmica per la Universitat 
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(divisió d’Afers Exteriors) i d’Estadística (divisió d’Estadístiques Monetàries i 
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