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“Un país en marxa, un  país a punt”: el Govern fa balanç 
del primer any de mandat de la XII Legislatura 
 

 El balanç ve marcat per un context de judicialització política i 
repressió, als quals s’hi afegeixen altres obstacles que no canvien, 
com un dèficit fiscal insostenible, els deutes de l’Estat o el dèficit 
d’inversió de l’estat en infraestructures 
 

 L’Executiu ha basat la seva acció de govern en una gestió rigorosa 
i la recerca constant de diàleg i consens amb el món local, l’Estat i 
els sectors afectats  

 

 Malgrat les dificultats, Catalunya ha complert per primer cop en un 
mateix exercici els tres objectius d’estabilitat fiscal: dèficit (0,44%), 
deute (34,0%) i regla de despesa (1,65%) 
 

 Durant el primer any de mandat el Govern ha restaurat les 
institucions després de l’aplicació del 155, ha recuperat la capacitat 
normativa amb l’aprovació de 24 normes amb rang de llei i s’ha 
centrat en la recuperació de les lleis suspeses pel Tribunal 
Constitucional 
 

 Ha acordat amb els sindicats el retorn de les pagues extraordinàries 
del 2013 i el 2014 per valor de 1.100 milions d’euros 
 

 Amb l’Estratègia de dinamització local “País d’oportunitats, país 
viu” l’Executiu vol garantir la vertebració territorial i la generació de 
l’activitat econòmica a tot el país 
 

 El Pacte Nacional per la Societat del Coneixement millorarà  la 
coordinació de centres de recerca, empreses i Administració per 
situar Catalunya com a país capdavanter 
 

 En matèria d’habitatge, el Govern ha aprovat un decret llei que 
permet la contenció dels preus de lloguer i ha destinat 138 milions 
d’euros a polítiques socials d’habitatge l’any 2018 
 

 S’ha impulsat el Pacte Nacional per a les Persones amb Discapacitat 
per tal d’abordr tots els reptes que tenen les persones amb 
discapacitat 

 

 El Govern s’ha compromès a implementar l’Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible, amb l’elaboració d’un pla nacional 
que compti amb el consens de tots els agents implicats  
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El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet balanç de l’acció del Govern, 
quan es compleix un any del seu mandat, en la reunió del Consell Executiu 
celebrada al Palau de la Generalitat. Un balanç que no es pot destriar del 
context polític d’excepcionalitat que ha viscut Catalunya els darrers anys, i dels 
obstacles que s’arrosseguen de fa temps que dificulten el progrés del país. 
 
El context polític ha estat marcat per la celebració del referèndum de l’1-0, la 
Declaració del 27-S, l’aplicació de l’article 155, la judicialització de la política i la 
repressió que practica l’Estat espanyol, com ho demostra el fet de tenir presos 
polítics i exiliats. A l’hora de fer el balanç de l’acció de  Govern, també cal tenir 
en compte nombrosos obstacles, alguns dels quals s’arrosseguen de fa anys 
com és el cas del dèficit fiscal, els intents de recentralització per part de l’Estat, 
l’incompliment de la DA3a de l’Estatut, o el dèficit crònic d’inversions de l’Estat 
en infraestructures.  
 
Malgrat tot, els indicadors econòmics demostren que l’economia catalana 
segueix a l’alça, i la realitat desmenteix els auguris d’una “debacle pel context 
polític que alguns anunciaven”. L’economia catalana ha crescut en aquest 
primer trimestre un 2% respecte del primer trimestre de l’any passat, tenim un 
2,6% menys d’atur i hi ha un 2,7% de persones ocupades més; a més, la creació 
d’empreses fins el mes d’abril ha crescut un 4,1%. En termes anuals, la 
producció industrial va créixer el 2018 per sisè any consecutiu, i vam registrar 
rècord d’exportacions per vuitè any consecutiu. 
 
Malgrat aquest context advers, el Govern ha actuat durant aquest primer any 
de la legislatura practicant una gestió rigorosa, fet que ha permès l’estabilitat 
fiscal i l’abandonament del FLA; practicant el diàleg i el consens amb el territori, 
amb l’Estat, i amb els diferents sectors, i promovent els valors republicans: 
llibertat, cultura i talent. 
  
En aquest context, el president de la Generalitat ha presentat el balanç de les 
polítiques marcades pel Pla de Govern de la XII Legislatura amb el lema “Un 
país en marxa, un país a punt” i que ha sintetitzat en 6 grans conceptes que 
donen compte de la feina feta fins ara i de quins són els compromisos del 
Govern en els propers mesos.  
 
Aquests 6 grans conceptes són: 

 País reactivat. 

 País viu. 

 País preparat. 

 País global. 

 País d’igualtat i equitat. 

 País just. 
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País reactivat 
En el marc d’aquest context difícil el Govern ha fixat com el primer eix de la seva 
acció la reactivació del país amb dos objectius prioritaris i urgents, la 
recuperació i reactivació de les institucions després de l’aplicació de l’article 
155, d’una banda i la resolució de conflictes endèmics amb els servidors públics.  
 
En aquest sentit, un dels compromisos de la legislatura va ser la recuperació de 
les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional. Durant aquest temps s’ha 
treballat en tres línies d’actuació: negociació de la retirada de recursos pel 
Govern espanyol; impulsar la llei òmnibus per al restabliment dels continguts 
afectats per la suspensió del TC en els casos que ja hi havia resolució del 
tribunal i noves iniciatives legislatives i esmenes en el tràmit parlamentari de 
noves lleis.  
 
També ha recuperat la seva capacitat normativa amb l’aprovació de 24 normes 
amb rang de llei (7 projectes de llei, 17 decrets llei i 11 memòries preliminars de 
projectes de llei). Així mateix s’ha posat en marxa el Consell Assessor per a 
l’Impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent.  
 
En el plànol econòmic és remarcable el fet que Catalunya hagi complert per 
primer cop en un mateix exercici els tres objectius d’estabilitat fiscal: dèficit 
(0,44%), deute (34,0%) i regla de despesa (1,65%). Aquestes dades demostren 
que Catalunya gestiona adequadament les seves finances i compleix els seus 
compromisos. D’altra banda, i malgrat haver-se reduït les obligacions 
d’informació econòmica vers el Ministeri d’Hisenda, es mantenen 
injustificadament les mesures de supervisió específica aplicades arbitràriament 
pel govern espanyol per raons purament polítiques. Pel que fa a la reactivació 
econòmica durant aquest període, l’Institut Català de Finances ha finançat 
1.512 empreses per 599 milions d’euros, el 96% de les quals emprenedors i 
pimes. I en l’àmbit de la indústria, cal destacar que ja s’ha assumit el 87% del 
compliment del Pacte Nacional per la Indústria en els dos primers anys de 
vigència, i ja s’han executat prop de 796 milions d’euros.   
 
En l’àmbit amb la funció publica, el Govern, compromès amb els treballadors i 
treballadores públiques, ha signat un acord amb els sindicats pel retorn de les 
pagues extraordinàries del 2013 i 2014 per valor de 1.100 milions d’euros. Així 
mateix ha aprovat una convocatòria d’oferta pública de 6.633 places  per a 
aquest any 2019, que inclou 5.005 places de personal docent i 820 Mossos 
d’Esquadra. 
 
També s’ha signat un nou acord, llargament reivindicat, que millora les 
condicions laborals dels bombers de la Generalitat i que suposarà entre altres 
importants mesures la convocatòria de 1.000 places noves de bombers 
funcionaris. 
 
Una menció especial mereix la liquidació del deute de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, que ha retornat anticipadament el 100% del seu deute i tanca un cicle 
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de vuit anys. Amb aquesta eliminació del deute, l’ACA esdevé una empresa 
pública totalment sanejada i viable. 
 
Durant aquest primer any també s’ha ratificat l’acord sobre representativitat 
empresarial per part de les organitzacions Foment del Treball Nacional, PIMEC 
i  Fepime amb la mediació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
 
País viu 
La vertebració territorial, la generació d’activitat econòmica a tot el país i la lluita 
contra el despoblament rural són els objectius per construir un “País viu”, una 
Catalunya de 7 milions i mig de persones que puguin viure i desenvolupar les 
seves activitats des de qualsevol racó del país.  
 
Amb aquest horitzó el Govern ha endegat l’Estratègia de dinamització local  
“País d’oportunitats, país viu”, d’acord amb les estratègies específiques 
concertades amb els agents locals. En l’àmbit del món local, el Govern ha 
recuperat el Pla Únic d’Obres i Serveis, una figura clau per als ajuntaments que 
no es convocava dels del 2012 a causa de la crisi, i que ha suposat una inversió 
de 250 milions d’euros per al període 2020-2024, destinats a cobrir les 
necessitats inversores del món local. A aquest impuls al món local cal afegir-hi 
la reducció de més d’un 90% del deute amb els ens locals en quatre anys.  
 
Durant aquest any, el Govern ha promogut el desplegament de 626 quilòmetres 
de fibra òptica, dels quals 350 estan en execució en compliment del compromís 
de tenir connectades les capitals de comarca amb fibra òptica el 2020, i els 
municipis de més de 50 habitants al 2023. Per fer-ho possible, en paral·lel, el 
Govern ha signat el Compromís Nacional per al Desplegament de la Fibra 
Òptica amb les quatre diputacions com a gran compromís de país per vertebrar 
el territori.  
 
En l’àmbit del desenvolupament de les zones rurals, el Govern centra els seus 
esforços a garantir tots els recursos per a un sector agrari fort i un territori 
dinàmic, i és en aquest marc que s’ha aprovat la Llei d’espais agraris per 
assegurar la capacitat productiva del país, afavorir el relleu de joves al camp 
posar en producció terres en desús. A aquesta mesura cal afegir-hi la inversió 
de 9,3 milions d’euros destinats a la instal·lació de 319 joves en l’activitat agrària 
durant el 2018.  Així mateix el Govern ha arribat a un acord de la Taula Agrària 
per defensar el posicionament de Catalunya en relació amb la nova política 
agrària comuna, on es reclama a la UE i l’Estat espanyol la regionalització dels 
fons i que els plans estratègics s’estableixin a nivell territorial amb l’objectiu de 
poder fer una gestió més eficient i eficaç dels ajuts. Finalment s’ha posat en 
marxa el Pla de contingència contra la pesta porcina africana.  
 
Així mateix, el Govern ha aprovat l’Estratègia Marítima de Catalunya amb 
l’objectiu de desenvolupar una economia blava de manera sostenible i basada 
en la gestió conjunta amb tots els agents implicats. 
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Igualment, la vertebració territorial passa necessàriament per un bon estat de 
les vies de comunicació i, en aquest sentit, el Govern s’ha compromès a destinar 
411 milions d’euros fins a l’any 2023 per a la conservació i manteniment de 
carreteres. 
 
Per altra banda s’està treballant en el Pla director urbanístic de sòls no 
sostenibles de l’Alt Pirineu i el litoral gironí que ha de permetre un ús més 
sostenible del sòl. En aquest sentit s’ha fixat també una moratòria de noves 
llicències de construcció als municipis de la Costa Brava. 
  
En el terreny de les infraestructures i la mobilitat s’ha inaugurat la nova L10 Sud 
del Metro de Barcelona amb  l’entrada en funcionament de les estacions de 
Foneria i Foc, a Barcelona i Provençana a l’Hospitalet de Llobregat. Amb 
aquesta nova infraestructura, que dona resposta a una demanda històrica dels 
veïns, el Govern referma el seu compromís amb l'ús del transport públic, 
especialment per millorar la qualitat de l’aire i evitar capítols de contaminació. 
 
També mereix una menció especial la creació i posada en marxa de l’Ens 
d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, el nou ens públic que gestiona la xarxa 
d’abastament d’aigua del sistema Ter Llobregat. Amb aquesta iniciativa reforça 
el control públic de la gestió de l’aigua i la democratització a través de la 
participació ciutadana. 
 
Pel que fa a la incentivació del turisme d’interior, durant aquest primer any s’ha 
endegat el desplegament del Pla de màrqueting turístic 2018-2022 i el Pla 
estratègic de turisme 2018-2022 amb l’objectiu d’augmentar la despesa diària 
per turista; arribar al 37% dels turistes que ens visiten fora de temporada alta i 
al 10% els turistes allotjats fora del litoral.  
 
 
País preparat 
L’acció de govern passa també per dur a terme polítiques públiques adreçades 
a assolir un “País preparat” on  Catalunya es posicioni com a pol de 
coneixement i innovació i on la tecnologia es destini a millorar la qualitat de vida 
de les persones i les empreses. Per fer-ho possible, el Govern està impulsant 
el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, que pretén millorar la 
coordinació de centres de recerca, empreses i Administració per situar 
Catalunya com a país capdavanter. La creació del Comitè per a la Integritat de 
la Recerca a Catalunya (CIR-CAT) també ha de contribuir a promoure les bones 
pràctiques en la recerca.  
 
Catalunya és ja la capital mundial del mòbil i té les capacitats i les potencialitats 
per esdevenir la capital mundial del 5G, amb l’aprovació de l’Estratègia 5G de 
Catalunya,  i les tecnologies digitals més disruptives com la Blockchain i la 
intel·ligència artificial.  El Govern ha apostat per consolidar aquests 
esdeveniments tecnològics internacionals ja implantats com el MWC, del qual 
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enguany s’han batut records de visitants i d’expositors, i atreure’n de nous com 
l’Integrated Systems Europe (ISE), l’esdeveniment audiovisual més important 
del món. I és en aquest àmbit que s’està desplegant l’estratègia Digital 
Catalonia amb l’objectiu de convertir Catalunya en un hub tecnològic de prestigi 
internacional  i fer-ne una nació digital. 
 
Amb la voluntat d’estendre la cultura del vot electrònic, el Govern ha posat en 
marxa una primera experiència de vot electrònic a les eleccions sindicals a 
l’Administració de la Generalitat. D’aquesta manera es pretén generar confiança 
en el vot telemàtic amb la voluntat d’estendre’l a la resta de processos 
electorals. Així mateix, i en el plànol de la seguretat digital, el Govern ha 
impulsat una carta de drets i responsabilitats digitals. Davant la vulneració de 
drets civils i polítics, especialment arran de la situació viscuda els dies previs i 
posteriors al referèndum de l’1 d’Octubre, el Govern considera que cal blindar 
els drets digitals com un dret fonamental. Amb aquest objectiu s’ha iniciat la 
redacció del primer marc de drets i deures digitals de Catalunya. Un procés 
transversal, participat per representants d’entitats, associacions i experts 
internacionals.  
 
El Govern continua apostant per l’adequació de l’FP  a les necessitats de les 
empreses i, en aquest sentit, durant aquest any ha continuat desplegant la Llei 
de Formació i Qualificació Professional amb la constitució de la Comissió 
Rectora del Sistema de Formació i Qualificació per la integració de l’FP. En 
aquest àmbit d’actuacions, durant aquests mesos el Govern ha aprovat un 
acord per desencallar la gestió del Centre d’FP en automoció de Martorell 
perquè esdevingui un centre de referència de formació integrada. Encara en 
l’àmbit de l’educació el Govern ha creat el Programa STEAMcat per potenciar 
l’interès de l’alumnat vers les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les 
matemàtiques.  
 
Finalment, el Govern està compromès a avançar cap a un nou model energètic 
més democràtic, net, sostenible i descentralitzat, ha reprès el desplegament de 
les mesures i estratègies incloses en el Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica amb l’inici de la elaboració de la Llei de transició energètica, que ha 
d’accelerar el canvi de model energètic de país.  
 
País global 
Catalunya és un “país global” implicat en els reptes globals i amb veu pròpia al 
món. Amb aquesta convicció el Govern s’ha compromès a implementar 
l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada per l’Assemblea 
General de Nacions Unides, i  que és el full de ruta del qual s’ha dotat la 
comunitat internacional per fer front als grans reptes del món a nivell ambiental, 
social i econòmic. Per fer-ho el Govern treballa en l’elaboració del Pla Nacional 
per a la Implementació de l’Agenda 2030 amb l’objectiu d’arribar a un Acord 
Nacional que compti amb un consens ampli de tots els agents implicats tant del 
sector públic com del privat. Així mateix, i en sintonia amb els governs avançats, 
Catalunya ha declarat formalment l’emergència climàtica, de fet ha estat el 
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segon país del món a fer-ho per darrere del Regne Unit. L’objectiu de la 
declaració és assolir les fites en matèria de mitigació establertes a la Llei del 
canvi climàtic del 2017. Per començar, el Govern ja ha destinat 58 milions 
d’euros a un primer paquet d’ajuts per fer front a l’emergència climàtica, 50 
milions a disposició de la indústria per a inversions en matèria d’estalvi i 
eficiència energètica i 8 milions per a impulsar la mobilitat elèctrica.  
 
En l’àmbit de la internacionalització de l’economia catalana, cal destacar la 
creació de la iniciativa Catalonia Exponential, que té com objectiu captar les 
tendències i canvis tecnològics que es produeixen arreu del món per traslladar-
los al teixit empresarial. Així, l’oficina d’ACCIO a Silicon Valley actuarà com a 
hub per aplicar la innovació d’aquesta regió a les empreses catalanes. Aquesta 
mateixa iniciativa també s’ha posat en marxa a l’oficina d’ACCIO a Seül. Mereix 
una menció especial el reconeixement del Financial Times per l’estratègia 
catalana de captació d’inversions estrangeres, a través de la xarxa de 40 
oficines d’ACCIO arreu del món.  
 
El 2018 Catalunya va batre el rècord històric d’exportacions per vuitè any 
consecutiu i el rècord en nombre d’empreses exportadores regulars. D’altra 
banda i per tal d’assessorar les empreses catalanes que exporten al Regne 
Unit, preveure els riscos i minimitzar els possibles impactes, el Govern ha obert 
la Finestreta Brexit i també ha posat en marxa un portal d’informació sobre el 
Brexit per posar a disposició de la ciutadania i de les empreses les eines per 
afrontar-lo amb més garanties.  
 
En l’àmbit de l’acció exterior, durant aquest any s’ha acabat amb els efectes de 
l’aplicació del 155 en l’àmbit de la representació de Catalunya a l’exterior amb 
la reobertura de les delegacions tancades per l’aplicació d’aquest article i la 
creació de noves.  
 
Així mateix, s’ha treballat en l’elaboració del llibre verd del Pla Europa i s’ha 
impulsat un procés participatiu per involucrar-hi entitats de la societat civil. 
També s’ha renovat el compromís amb els Quatre Motors per a Europa per 
incrementar les potencialitats d’aquests territoris punters a nivell europeu 
(Catalunya, Baden- Wütemberg, la Llombardia i Alvèrnia-Roine-Alps). 
 
Pel que fa al compromís amb la solidaritat internacional i les crisis humanitàries, 
el Govern ha aprovat el Pla director de cooperació per al desenvolupament 
2019-2022 on ha recuperat l’objectiu d’arribar al 0,7% amb un augment de 20 
milions d’euros anuals. Seguint en l’àmbit de la solidaritat, el Govern ha 
considerat una obligació moral i estatutària la declaració de Catalunya port 
segur, i ha creat un grup de treball per acollir vaixells de rescat a la Mediterrània.  
 
Finalment, i en l’àmbit de la internacionalització de la cultura,  Catalunya ha 
estat present  a l’Smithsonian Folk Festival 2018, la Biennal de Venècia, la Fira 
del llibre de Buenos Aires 2019 i un cicle d’exposicions d’art català al Japó.  
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País d’igualtat i equitat 
El Govern es manté fermament compromès amb la consolidació d’un “País 
d’igualtat i equitat” amb més igualtat i oportunitats per tothom com a garantia de 
la cohesió social. Amb aquest objectiu acaba d’aprovar el Pla 
Interdepartamental de suport a les famílies 2019-2021, amb una dotació de 700 
milions d’euros per assegurar les necessitats bàsiques i el suport a les famílies 
amb necessitats especials.  
 
Amb el convenciment que el treball ha de ser considerat com una política social 
més, el Govern ha destinat 920 milions d’euros en polítiques d’ocupació, un 
18% més que el 2018, del qual se’n beneficiaran 464.000 persones i es 
prioritzaran grups en risc d’exclusió social.  
 
En matèria d’educació s’han posat en marxa 37 actuacions de millora 
d’equipaments escolars per 152 milions d’euros. I per altra banda, es destinaran 
105 milions a la creació de 27 escoles i instituts nous que permetran la retirada 
d’un centenar de mòduls. En aquest mateix àmbit s’han contractat 300 nous 
professionals per atendre millor l’alumnat en el marc del desplegament del 
decret d’educació inclusiva. 
 
Pel que a la salut, el Govern està destinant 100 milions d’euros addicionals per  
a l’atenció primària i per millorar les condicions als professionals i hores d’ara ja 
s’han incorporat 180 professionals dels 250 previstos. A més, s’han invertit 30 
milions d’euros addicionals fins el 2022 per renovar 382 CAP amb nous aparells 
sanitaris i tecnològics i obres de reforma. També s’han desencallat projectes 
aturats feia temps com el nou hospital de Viladecans, on ja han començat les 
obres o el nou hospital Joan XXIII de Tarragona del qual ja s’ha aprovat el 
projecte.   
 
Pel que fa a les polítiques de prevenció, i per donar resposta a l’augment del 
consum de tabac, el Govern està treballant en una nova llei d’addiccions per 
intentar reduir-ne el consum i impulsarà una campanya especialment adreçada 
als joves amb el suport del jugador de l’NBA Ricky Rubio.  D’altra banda, s’han 
creat programes focalitzats en la salut de les dones com el nou model d’atenció 
a l’endometriosi o el nou Protocol de seguiment de l’embaràs. 
  
En el marc de les mesures de lluita contra la violència masclista, el Govern està 
desplegant el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns 
d’oci, per formar més de 13.000 persones en aquests àmbits i ha constituït 
l’Observatori de la justícia en violència masclista per analitzar la resposta 
judicial i les mesures penals per violència masclista. També s’ha implantat l’App 
VIDO per atendre víctimes de violència de gènere. 
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País just 
La justícia social és un dels principis que inspiren tota l’acció de Govern amb 
l’objectiu de construir un “país just” que redueixi les desigualtats.  Una de les 
actuacions destacades en aquest àmbit ha estat la signatura del Pacte contra 
la segregació escolar com a consens per assolir un sistema educatiu que 
garanteixi de forma efectiva i real un model educatiu basat en la igualtat 
d’oportunitats.  
 
Conscient que l’habitatge és un dret fonamental, el Govern actua amb una 
planificació estratègica basada en la col·laboració entre institucions i en el 
treball compartit entre el sector públic i el privat per assolir tres grans objectius: 
incrementar el parc d’habitatge social, evitar la pèrdua d’habitatge per motius 
econòmics i facilitar l’accés a l’habitatge en condicions assequibles. En aquest 
sentit, durant aquest primer any el Govern ha aprovat un decret llei que permet 
la contenció dels preus de lloguer en els barris o les ciutats on es pugui acreditar 
una manca d’habitatge assequible. A aquesta mesura legislativa cal sumar-hi la 
inversió de 138 milions d’euros a polítiques socials d’habitatges l’any 2018, un 
8% més que el 2017 que han servit per oferir 73.000 ajuts al pagament de 
lloguer, la compra de 853 pisos per a lloguer social, a través del tanteig i 
retracte, la xifra més alta mai comprada (un 57% més que el 2017) i evitar 3.519 
desnonaments.  
 
Per tal d’assegurar l’assistència a les persones en tot el cicle vital, una de les 
prioritats del Govern pel que a les polítiques socials, s’ha impulsat el Pacte 
Nacional per a les Persones amb Discapacitat per tal d’abordar tots els reptes 
que tenen les persones amb discapacitat. Així mateix, s’ha aprovat un paquet 
de mesures de suport a les persones que treballen en cures de la llar i de les 
persones amb l’objectiu de millorar la regularització d’aquest sector professional 
que inclou mesures de caràcter laboral, de formació i salut.  
 
També s’ha creat la Comissió de Seguiment de la Renda Garantida de 
Ciutadania i s’han ampliat els supòsits per arribar millor als col·lectius en risc 
d’exclusió social. 
 
Pel que fa a l’atenció al joves migrants i adolescents sols, en dos anys el Govern 
ha multiplicat per 7 l’esforç econòmic cap a aquest col·lectiu, arribant als 72,6 
milions d’euros el 2018. S’han creat 3.600 places en 150 centres i un Centre 
d’Atenció Immediata.  
 
El Govern també està elaborant una llei per fomentar la mediació en conflictes 
familiars, especialment amb menors implicats. 
 
Un país just vol dir també recuperar la memòria històrica i retirar qualsevol 
simbologia franquista. En aquest sentit, durant aquest primer any de Govern 
s’han identificat les primeres cinc víctimes de la Guerra Civil i el franquisme amb 
excavacions i anàlisi del Pla de Fosses i el Programa d’Identificació Genètica; i 
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s’està treballant una nova llei de memòria i de  mediació que facultarà la 
Generalitat per retirar la simbologia franquista de l’espai públic. 
 
La cultura és una eina clau per a la cohesió social i territorial i per aquest motiu 
el Govern ha constituït durant aquest primer any de mandat la Mancomunitat 
Cultural amb les quatre diputacions, i ha destinat més d’un milió d’euros al 
programa.cat, que conjuntament amb les diputacions, dona suport a 1.700 
activitats professionals a 230 municipis. També s’ha completat la xarxa d’arxius 
comarcals.  
 
En l’àmbit de la llengua s’ha presentat el nou curs oral de català “Ep! Escolta i 
Parla”, adreçat a persones que no estan alfabetitzades o tenen  dificultats amb 
la llengua escrita com a base per a l’aprenentatge. El curs s’ha pilotat a sis 
ciutats de Catalunya i el 2020 s’integrarà a l’oferta dels 22 centres del Consorci 
per a la Normalització Lingüística.  
 
Finalment i en l’àmbit de les infraestructures culturals, cal destacar l’aprovació 
del Pla Estratègic del Museu Nacional d’Art de Catalunya que farà possible 
l’ampliació del Museu en el Pavelló Victòria Eugènia.  
 

Compliment del Pla de Govern  

El Govern també ha presentat un document amb una selecció de 264 
actuacions que s’han fet o s’estan treballant, i que respon a la planificació 
establerta al pla de Govern per la XII Legislatura, que es va aprovar ara fa 8 
mesos. 
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El Govern aprova el projecte de decret llei de 
modificació de la disposició transitòria setena de la llei 
de les professions de l’esport 
 

 S’amplia fins al 30 de setembre de 2019 el termini de suspensió del 
règim sancionador aplicable als professionals del sector del 
salvament i socorrisme aquàtic 

 
El Govern ha aprovat el projecte de decret llei per modificar la disposició 
transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport, de manera que s’amplia fins al 30 de setembre de 2019 el termini 
de suspensió del règim sancionador aplicable a determinades infraccions 
administratives respecte dels professionals del sector del salvament i 
socorrisme aquàtic. 
 
El passat 1 de gener de 2019 va finalitzar el període de suspensió temporal del 
règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives en 
l’àmbit de l’esport establert per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals. 
 
Amb anterioritat s’havien establert successives suspensions del règim 
sancionador amb l’objectiu de donar temps als professionals de l’àmbit de 
l’esport a normalitzar la seva situació i inscriure’s al Registre Oficial de 
Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC), de compliment preceptiu per 
a l’exercici de la professió, adequant-se, per tant, a la normativa vigent. Al 
mateix temps, durant aquests períodes l’Administració esportiva ha pogut posar 
en marxa tant els procediments reglamentaris per a la inscripció al ROPEC com 
oferir la formació necessària a l’efecte.   
 
Malgrat el gran nombre de professionals del sector concret de salvament i 
socorrisme inscrits en el ROPEC, que es comptabilitza en més de 6.000, no tots 
ells es troben en situació d’actiu com a socorristes o amb disponibilitat per 
actuar com a tals en aquesta propera temporada d’estiu 2019. En aquest 
context, no es podrien atendre totes les necessitats de socorristes previstes per 
la propera temporada, fet que posaria en perill la seguretat de les persones 
usuàries de les corresponents instal·lacions i platges del territori català. 
 
Amb aquesta mesura, es pretén que durant aquest nou període de temps no 
s’apliqui el règim sancionador establert a la Llei 3/2008 i es doni més temps als 
socorristes per normalitzar la seva situació.  
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El Govern aprova un conjunt d’accions i 
recomanacions per a la racionalització progressiva dels 
horaris durant aquesta legislatura a l’Administració de 
la Generalitat 
 

 L’objectiu és l’adaptació de la Generalitat, com a institució pública, 
a uns nous hàbits horaris en la línia del compliment de l’Objectiu 
2025 del Pacte per a la Reforma Horària 
 

 Destaca el compromís d’adaptar progressivament durant aquesta 
legislatura els horaris dels actes institucionals i les reunions i no 
convocar-los més enllà de les 18 hores 

 

El Govern ha aprovat un conjunt de mesures i recomanacions per a la 
racionalització progressiva dels horaris, en el marc d’aquesta legislatura, de la 
Generalitat com a institució pública, que també afectin al conjunt del sector 
públic i de les organitzacions en la línia del compliment de l’Objectiu 2025 del 
Pacte per a la Reforma Horària. El Govern ha treballat una proposta d’accions i 
recomanacions per poder adquirir amb la voluntat de contribuir a una 
organització dels horaris més racional i saludable i d’aquesta manera donar 
exemple a les altres administracions públiques d’aquest país.  
 
Actualment, l’organització dels horaris a Catalunya desplaça fins a dues hores 
les rutines. El Govern, en un treball conjunt amb l’Associació per a la Iniciativa 
per a la Reforma Horària, referma la necessitat de sincronitzar els horaris per 
tal d’equiparar-los amb la majoria de països europeus i iniciar el camí cap a la 
racionalització dels seus propis horaris donant exemple. En aquest sentit, el 
Govern ha aprovat reiterar el seu compromís d’estudiar tots els punts proposats 
del Consell Assessor per a la Reforma Horària i aprovar i implementar 
progressivament, en el marc d’aquesta legislatura, un document d’accions i 
recomanacions per a la racionalització dels horaris i usos del temps a 
l’Administració de la Generalitat.   
 
Aquest document inclou els següents compromisos i recomanacions:  
 

1. Compromís per a una activitat institucional dins dels horaris que 
recomanen els principis de la Reforma Horària:  

 No convocar els actes públics més enllà de les 18 hores, evitar els 
sopars de representació institucional a favor dels esmorzars o dinars, 
i que aquests siguin en horaris racionals i saludables, sent en el cas 
dels dinars entre les 13.00 h i les 15.00 h.  

 Promoure l’hora de tancament dels edificis públics no més enllà de 
les 20.00h.  
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2. Compromís per a una major eficàcia en la gestió del temps de les 
reunions:  

 No convocar reunions més tard de les 16.00h, amb un acabament no 
més enllà de les 18.00h. 

 Especificar i respectar l’hora d’inici i d’acabament.  

 Elaborar una guia de bones pràctiques per a una gestió més eficaç 
en l’organització de les reunions. 

 Facilitar la tecnologia i la cultura organitzativa necessària per tal de 
realitzar trobades i reunions virtuals. 
 

3. Compromís per promoure hàbits saludables entre les persones 
treballadores:  

 Impulsar una campanya per fomentar hàbits saludables pel que fa als 
ritmes circadiaris. 

 Elaborar el document Recomanacions per a l’impuls de la Reforma 
Horària als serveis públics, tenint en compte alts càrrecs i personal 
de la Generalitat.  

 Formar en competències relacionades amb la humanització dels 
horaris i les agendes de càrrecs públics.  

 Impulsar accions de sensibilització i capacitació en la gestió del temps 
i en l’organització flexible del temps de treball. 

 Garantir el dret a la desconnexió digital en assumptes laborals. 

 Fomentar el teletreball com a sistema d’organització flexible de la 
jornada laboral entre els perfils professionals adequats.  

 
4. Compromís d’impulsar, a través de la negociació col·lectiva, els principis 

de la reforma horària d’afectació als empleats i empleades públics.  
 
El Pacte per la Reforma Horària i l’Oficina per a la Reforma Horària 
 
La Reforma Horària es proposa un canvi en l’organització dels horaris 
quotidians per tal d’adequar-los a uns estils de vida que afavoreixin el benestar 
de les persones i la bona convivència. Amb aquest horitzó, el juliol del 2017 es 
va aprovar el Pacte per a la Reforma Horària amb la signatura de 110 
institucions i entitats de Catalunya amb l’objectiu d’aconseguir una 
racionalització dels horaris al nostre país. Els signants d’aquest Pacte van 
subscriure la carta de compromisos cap a l’Objectiu 2025, en la qual s’hi 
inclouen un conjunt de mesures que fan referència al paper de les 
administracions públiques i als municipis, que aglutinen el 28,7% dels 
treballadors públics de Catalunya.  
 
El passat 29 de gener, el Govern va aprovar la creació de l’Oficina per a la 
Reforma Horària com a instrument polític adscrit al Departament de la 
Presidència i amb l’objectiu de coordinar les polítiques de l’Executiu a favor de 
la racionalització dels horaris i els usos del temps. El 25 de febrer, el Consell 
Executiu va donar llum verda a la creació de la Comissió Interdepartamental per 
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a la Reforma Horària. El passat 31 de maig es va constituir la Comissió de 
Seguiment del Pacte que té com a finalitat una nova concertació social, que 
permeti definir les línies estratègiques amb les entitats participants, i que finalitzi 
amb l’aprovació aquest desembre d’un Pla de Transició per a la Reforma 
Horària 2020-2021. 
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El Govern aprova els comptes 2018 de l'Institut Català 
de Finances 

 

         Ha finançat més de 1.500 empreses per un import de 600 milions 
d’euros 
   

         Ha destinat 15,3 milions d’euros addicionals en fons de capital risc 
que inverteixen en empreses de nova creació o pimes en creixement 
a Catalunya  

 

El Govern ha donat llum verda formalment als comptes anuals de l’Institut 
Català de Finances (ICF) corresponents a l’exercici 2018. Durant el passat 
exercici, l’entitat financera pública catalana ha continuat treballant per impulsar 
el finançament del teixit empresarial amb l’objectiu de contribuir al creixement, 
la innovació i la sostenibilitat de l’economia catalana.   
 
El 2018, el Grup l’ICF ha finançat 1.512 empreses per un import total de 599,2 
milions d’euros. D’aquest volum, 455,5 milions d’euros s’han formalitzat a través 
de l’ICF i 143,7 milions d’euros a través d’Avalis de Catalunya. El principal focus 
d’activitat han estat, com en anys anteriors, les pimes i els emprenedors, que 
representen el 96% de les empreses finançades. En conjunt, el volum de 
finançament atorgat pel Grup ICF durant el passat exercici ha permès crear o 
mantenir gairebé 56.000 llocs de treball.  
 
Finançament en línia amb l’Agenda 2030  
En línia amb els objectius estratègics de l’economia catalana, el Grup ICF ha 
centrat la seva activitat en tres àrees principals: finançar el creixement de les 
pimes i la innovació empresarial per impulsar la transformació tecnològica i 
digital; donar suport financer a les start-ups, tant en les fases inicials com en les 
de desenvolupament a través de fons d’inversió; i crear línies de finançament 
per a l’àmbit social i que promoguin la sostenibilitat de l’economia d’acord amb 
els objectius de desenvolupament sostenible establerts a l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides. 
 
Per productes, el 2018 destaquen la línia ICF Eurocrèdit, cofinançada amb fons 
FEDER, per potenciar el creixement, la innovació i la internacionalització de les 
pimes; la línia ICF Indústria 4.0; i la creació de les línies de crèdit per finançar 
la construcció i compra d’habitatge de lloguer social. 
 
En capital risc, l’ICF ha compromès 15,3 milions d’euros en fons de capital risc 
que inverteixen en empreses de nova creació i/o pimes en creixement. 
Actualment, l’ICF participa en 33 instruments de capital risc, en què hi ha 
compromès un volum de 167 milions d’euros. També compta amb dos fons 
propis –Capital Expansió i Capital MAB-, que han invertit un total de 9 milions 
d’euros en 11 empreses.  
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A més, a través de la línia de coinversió amb inversors privats per a empreses 
de nova creació, l’ICF ha finançat 19 start-ups per un import total de 3,2 milions 
d’euros. Respecte al 2017, ha augmentat tant el nombre d’empreses finançades 
(+19%) com l’import total (+28%). 
 
Indicadors i resultats 
 
El Grup ICF ha tancat el 2018 amb uns resultats nets de 13,1 milions d’euros, 
que es destinaran de manera íntegra a reserves. Pel que fa als principals 
indicadors financers, l’entitat disposa d’un coeficient de solvència del 39,8%, i 
una ràtio de mora del 7,8%.   
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El Govern aprova el Pla de seguiment i control de les 
conques internes catalanes per al període 2019-2024 

 

 Es preveuen més de 2.400 punts de control a rius, aqüífers, 
embasssaments, estanys, zones humides i aigües costaneres, i 
l’increment de les freqüències de mostreig 
 

 Aquest Pla permet conèixer l’estat de les 383 masses d’aigua de les 
conques internes i poder definir actuacions i mesures per millorar 
la seva qualitat 
 

 S’inclou una nova xarxa de control per analitzar l’impacte del canvi 
climàtic en els rius de les conques internes, i en especial sobre les 
reserves naturals fluvials 

 
 
El Govern ha aprovat el Pla de seguiment i control (PSiC) de les masses d’aigua 
per al període 2019-2024. Cada sis anys, tal i com estableix la Directiva marc 
de l’aigua europea (DMA), s’ha de dur a terme la revisió dels diferents punts per 
fer seguiment de la qualitat de les 383 masses d’aigua de les conques internes 
de Catalunya, amb l’objectiu de calibrar la seva evolució i identificar les 
actuacions i mesures necessàries per a millorar el seu estat.  
 
El Pla aprovat avui preveu més de 2.400 punts de control a rius, aigües 
subterrànies, embassaments, estanys, zones humides i aigües costaneres, on 
s’incrementen les freqüències de mostreig respecte de l’actual pla.  
 
En relació amb el control de les aigües subterrànies, el Pla de seguiment i 
control contempla un total de 1.277 punts de control. Mitjançant pous, fonts, 
piezòmetres i surgències es pretén analitzar l’estat químic i la possible 
presència de plaguicides, nitrats, salinitat, el control de les zones vulnerables, 
entre d’altres, així com els nivells piezomètrics. També hi ha diversos punts de 
control destinats a fer seguiment en zones significatives de captació d’aigua per 
a l’abastament urbà. 
 
El Pla preveu també fer seguiment de l’estat dels rius a través de 364 punts de 
control per analitzar el seu estat ecològic, els cabals de manteniment, la 
presència de substàncies prioritàries, el control de sanejament i espècies 
invasores com el musclo zebrat, entre d’altres.  
 
Enguany s’inclou una nova xarxa de control per analitzar l’impacte del canvi 
climàtic en els rius de les conques internes, i en especial el seu possible efecte 
sobre les reserves naturals fluvials. 
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La resta de punts de control fixats en el programa estan als embassaments (un 
total de 23), a estanys (4 punts de control), a zones humides (56) i a les aigües 
costaneres (711).  
 
Tercer pla de seguiment 
 
El Pla de seguiment i control per al període comprès entre 2019 i 2024 serà el 
tercer que entra en vigor a Catalunya des de la implantació de la Directiva marc 
de l’aigua (DMA). El primer va comprendre el període entre 2007 i 2012, i el 
segon correspon als anys 2013-2018.  
 
El Programa de seguiment i control (PSiC) permet elaborar una diagnosi de 
l’estat de les masses d’aigua per tal de poder revisar, posteriorment, el 
Programa de mesures per a la correcta gestió de les aigües i l’assoliment dels 
objectius de la planificació. Alhora, permet també analitzar l’eficiència de les 
mesures implementades a partir de l’anàlisi i evolució de l’estat de les masses 
d’aigua al llarg del temps. És un instrument complementari i fonamental per a la 
correcta planificació hidrològica i gestió de les masses d’aigua. 
 
Tot i que el PSiC de tercer cicle (2019-2024) que ha estat aprovat fa referència 
a l’àmbit de les conques internes, atenent que és un document que deriva de la 
planificació hidrològica d’aquest àmbit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
també duu a terme mostrejos a les masses d’aigua de la part catalana de les 
conques de l’Ebre i del Xúquer, per tal d’adquirir la informació necessària per 
avaluar l’estat de les masses d’aigua que, posteriorment, remet a les 
respectives confederacions hidrogràfiques per a la redacció i revisió dels plans 
hidrològics de l’Ebre i del Xúquer. 
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El Govern reestructura el Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública per impulsar la innovació com a motor 
de l’economia digital i de la transformació de l’Administració 
 
 La Secretaria de Polítiques Digitals incorpora la Direcció General 

d’Innovació i Economia Digital per fomentar el creixement del sector 
TIC i situar Catalunya com a pol d’innovació digital  
 

 Dins la Secretaria d’Administració i Funció Pública, la Direcció General 
d’Administració Digital abordarà el canvi cultural i el nou model de 
gestió i de relació amb la ciutadania 

 
El Consell Executiu ha donat llum verda aquest matí a la nova estructura del 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per tal d’impulsar la 
innovació com a motor de l’economia digital i de la transformació de 
l’Administració. 
 
Amb la nova estructura, la fins ara Secretaria de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital passa a anomenar-se Secretaria de Polítiques 
Digitals, i integra així la totalitat d’àmbits del sector TIC que el Departament 
impulsa en línia amb els objectius marcats aquesta legislatura. 
 
Dins la Secretaria de Polítiques Digitals, s’incorpora la Direcció General 
d’Innovació i Economia Digital, que tindrà com a principal objectiu fomentar el 
creixement del sector TIC i impulsar Catalunya com a pol d’innovació digital que 
lidera el desenvolupament de les tecnologies digitals avançades en àmbits 
estratègics com la 5G, les cadenes de blocs (blockchain), els drons i la 
Intel·ligència Artificial (IA), entre d’altres. També s’encarregarà de promoure la 
transformació digital de les empreses i de les entitats catalanes, així com el 
desenvolupament de les ciutats i territoris intel·ligents. 
 
Aquesta Direcció General treballarà de forma paral·lela amb la Direcció General 
de Societat Digital ja existent, que impulsa totes aquelles accions dirigides 
perquè Catalunya tingui una ciutadania plenament capacitada digitalment. 
Promou el coneixement de les tecnologies digitals de la informació i 
comunicació a través del foment de la creativitat, l’impuls d’espais de creació 
compartida i innovació oberta. Treballa per generar més vocacions i talent 
STEM, en especial en col·lectius com el dels nens i nenes, les dones i el de les 
persones amb diversitat. 
 
D’altra banda, dins la Secretaria d’Administració i Funció Pública, la fins ara 
Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració passa a 
anomenar-se Direcció General d’Administració Digital per tal d’abordar el canvi 
cultural i el nou model de gestió i de relació amb la ciutadania arran de la 
transformació digital. Aquesta unitat coordinarà i implementarà iniciatives que 
promoguin un canvi cultural en l’organització per aconseguir el canvi de dins 
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cap enfora i, per altra banda, la introducció de metodologies i processos de 
gestió que facin possible tant l’escolta activa als usuaris com la seva participació 
en el disseny dels serveis públics, adequant el seu model de relació i gestió i 
aprofitant tot el potencial de la innovació i la tecnologia, a través de 
metodologies com la cocreació que afavoreixen la generació d’intel·ligència 
col·lectiva.  
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El Govern obre la consulta pública prèvia per 
desenvolupar la Llei d’universalització de l’assistència 
sanitària 
  

 Aquest és el pas previ a la redacció del decret que desplega el 
conjunt de criteris per a garantir que qualsevol persona que visqui 
a Catalunya pugui accedir a la prestació sanitària 

  
El Govern ha acordat obrir la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte 
de decret per a desenvolupar la Llei d'universalització de l'assistència sanitària 
amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut. 

  
Aquest tràmit és necessari per a fer efectiu el manament de la Llei, ja que 
desplega un conjunt de criteris per a garantir que qualsevol persona que visqui 
a Catalunya, independentment de la seva situació administrativa o situació de 
vulnerabilitat sanitària, social o econòmica, pugui accedir a la prestació 
sanitària.  
  
L’opció regulatòria per aplicar aquesta normativa catalana aprovada el juny del 
2017 tindrà forma de decret per la seva naturalesa organitzativa.  
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El Govern modifica el decret sobre la producció 
agroalimentària ecològica a Catalunya 
  

 L’objectiu d’aquesta iniciativa és adaptar la normativa vigent, per tal 
de garantir la coherència entre la normativa catalana i la normativa 
europea en aquesta matèria i ajustar el funcionament del sistema de 
control a la situació actual del sector ecològic  
 

El Govern ha donat llum verda a l’inici dels tràmits per poder tirar endavant la 
consulta pública prèvia a l’elaboració d’una norma que ha de permetre 
l’adaptació de la normativa vigent en matèria de producció agroalimentària 
ecològica a Catalunya. 
 
La normativa que estableix els detalls del funcionament del sistema de control 
de la producció agroalimentaria ecològica a Catalunya té gairebé vint anys 
d’existència. En aquest període de temps el sector ha canviat molt, passant d’un 
sistema de producció molt minoritari a un sistema cada cop més estès i 
diversificat. En la línia d’actualitzar el marc jurídic que estableix el sistema de 
control de la producció ecològica a Catalunya, l’any 2014 es van publicar per 
llei unes modificacions d’aquest sistema que ara cal desenvolupar. 
 
Un dels objectius que cal assolir amb aquesta iniciativa és el de garantir la 
coherència entre la normativa catalana i la normativa europea actual de 
producció ecològica i millorar la coordinació entre l’autoritat de control i 
certificació dels operadors ecològics i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, que és el responsable de supervisar-ne l’actuació i 
assegurar l’eficàcia i la imparcialitat d’aquest control. 
 
A més, la nova proposta també vol afavorir el coneixement dels consumidors 
dels productes agroalimentaris ecològics produïts i elaborats a Catalunya i 
aconseguir una participació i una representativitat més equilibrada de tots els 
col·lectius relacionats amb la producció ecològica.  
 
Per assolir aquests objectius, s’haurà de derogar el Decret 180/2001, de 26 de 
juny, de regulació de la composició i les funcions del Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica; establir un règim de comunicació prèvia per fer 
efectiva la inscripció dels operadors en el Registre d’operadors ecològics;  
crear un logotip propi per identificar els productes ecològics produïts i elaborats 
a Cataluny;  atribuir noves funcions de supervisió al departament competent 
per verificar l’activitat del CCPAE, i crear una comissió interna que salvaguardi 
la imparcialitat de l’actuació del CCPAE i que estudiï i avaluï totes les activitats 
desenvolupades per aquest òrgan, i, si s’escau, emeti recomanacions al 
respecte. 
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El Govern destina 750.000 euros per a contractar 
intèrprets en llengua de signes a l’etapa postobligatòria 

 
 Es dona així compliment a les demandes de l’alumnat amb sordesa, 

dins de les mesures d’Educació en el marc de l’escola inclusiva 

 
 

El Govern ha aprovat avui una dotació econòmica de 749.620 euros per a la 
contractació d’intèrprets en llengua de signes catalana (LSC) per a l’alumnat 
amb sordesa que està escolaritzat en l’etapa postobligatòria, en la modalitat 
bilingüe. Aquest import farà possible afrontar el cost d’aquest servei per al 
proper curs 2019-2020, i per això la dotació es dividirà en dos exercicis:  
 
2019: 283.640,00 € 
2020: 465.980,00 € 
TOTAL: 749.620,00 € 
 
Amb aquesta aprovació del Govern, es dona compliment a les demandes de 
l’alumnat català amb sordesa en aquesta etapa, la no obligatòria, i és una de 
les mesures del Departament d’Educació en el marc de l’educació inclusiva, i 
coincidint amb la celebració ahir del Dia de la llengua de signes catalana. 
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El Govern destina 6 milions d’euros de l’impost turístic a 
plans de foment territorial a través dels ens locals 

 Aquests diners serviran per crear o rehabilitar infraestructures i 
espais turístics, recuperar itineraris, millorar la senyalització o 
donar suport a algunes iniciatives turístiques, entre d’altres 

 Els ajuts s’han finançat gràcies als ingressos generats per l’Impost 
sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET) i tenen com a 
objectiu millorar la competitivitat de les destinacions turístiques 
catalanes 

 Fins el 2018, s’han subvencionat 89 projectes amb un import total 
de prop de 27 milions d’euros que generen una inversió global de 
més de 77,5 milions d’euros 

 

El Govern concedeix enguany 6 milions d’euros en subvencions a diferents ens 
locals de Catalunya, amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament de 
diferents plans de foment territorial del turisme. D’aquesta manera, el Govern 
afavoreix que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva 
competitivitat.  

Aquests diners serviran per crear, rehabilitar i millorar infraestructures 
turístiques; recuperar o crear itineraris turístics; renovar senyalització turística 
existent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais turístics; i crear productes 
turístics innovadors  que generin un model turístic competitiu, sostenible i de 
qualitat i permetin oferir una experiència turística excepcional. 

Com a novetats enguany, es proposen com a actuacions subvencionables 
aquelles adreçades a promoure la millora paisatgística i la lluita contra la 
pol·lució i contaminació visual. De la mateixa manera, es puntuen les 
destinacions que utilitzen els indicadors sostenibles de la plataforma MitoMed+, 
les que tenen una població per sota dels 1.000 habitants, les que no han rebut 
cap pla de foment, les que apliquin el Manual de Senyalització de Camins 
publicat per la DGT i si s’actua sobre recursos que disposin d’alguna declaració 
d’àmbit cultural o patrimonial.  

Des del 2014 –any en què es van posar en marxa els plans de foment territorial- 
i fins el 2018, la Generalitat ha subvencionat 89 projectes amb un import total 
de prop de 23 milions d’euros. Aquestes subvencions han propiciat que es posin 
en marxa projectes per valor de més de 77,5 milions d’euros, xifra que suposa 
una important inversió per dinamitzar turísticament moltes zones de Catalunya. 

Aquest 2019, la Generalitat subvenciona fins el 50% dels projectes presentats 
amb un màxim de 400.000 euros per projecte. Els Plans de foment territorial del 
turisme són possibles gràcies al Fons per al Foment del Turisme, que es nodreix 
de l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET). En exercicis 
anteriors, la Generalitat cedia el 30% d’aquest impost als municipis, però des 
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del 2017 aquest percentatge s’ha incrementat fins el 50%. Aquesta nova 
distribució ha afeblit la capacitat d’inversió del Govern per a polítiques com els 
plans de foment, que contribueixen a millorar el model turístic de Catalunya. 
Actualment, es prioritzen aquests plans sobre altres actuacions i els imports 
destinats als mateixos estan recuperant-se.   

De la mateixa manera, aquesta línia d’ajuts va en sintonia amb el que proposen 
els eixos vertebradors 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del nou Pla Estratègic de Turisme de 
Catalunya 2018-2022: oferir una experiència turística excepcional, conquerir i 
retenir els clients adequats, atreure les inversions necessàries, implementar les 
millors pràctiques de turisme intel·ligent, millorar les condicions competitives i 
millorar la gestió turística del territori i el seu desenvolupament.  

Enguany, aquestes subvencions es regeixen per l’ordre EMC/78/2019, de 24 
d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de 
foment territorial del turisme. 
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El Govern declara Bé Cultural d’Interès Nacional el 
Vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa 

 

 L’edifici és la seu del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya 

 
El Govern ha acordat declarar Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de 
Monument Històric, el Vapor Aymerich, Amat i Jover, seu del Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. El Govern també ha aprovat 
delimitar-ne l’entorn de protecció. 
 
El Vapor Aymerich, Amat i Jover és l’obra més emblemàtica del sector industrial 
tèxtil llaner a Catalunya. La fàbrica és una síntesi de disseny, utilització i 
perfeccionament de materials i de tècniques tradicionals, com l’ús de la volta de 
maó de pla i l’estructura en dent de serra que, juntament amb la utilització de 
nous materials, com les columnes de ferro colat, donen com a resultat un edifici 
funcional que alhora és de gran bellesa.   
 
La fàbrica va ser construïda, entre 1907 i 1908, pels industrials terrassencs 
Josep Aymerich i Grané, Pau Amat i Bogunyà i Francesc Jover i Barba, per a la 
fabricació i venda de manufactures de llana, d’acord amb el projecte de 
l’arquitecte Lluís Muncunill i Parellada. 
 
El monument està conformat per la nau principal, l’edifici d’oficines en l’accés al 
recinte situat enfront de la Rambla d’Egara, les edificacions dels magatzems i 
el taller de reparacions, amb els antics dipòsits d’aigua, adossats a la part 
posterior de la nau, els patis, la xemeneia, així com les construccions originals 
que ara formen part del museu. 
 
L'antiga nau de producció, de planta rectangular, del Vapor Aymerich, Amat i 
Jover ocupa una superfície d’11.000 m². L’estructura típica de les cobertes amb 
dent de serra va ser reinterpretada per l'arquitecte Muncunill amb 161 voltes 
catalanes, de maó de pla, campaniformes, les quals s'aguanten gràcies a 300 
columnes de ferro fos, que serveixen també com a baixants d'aigua i com a 
suport dels embarrats, els enginys que transmetien la força de la màquina de 
vapor a totes les màquines de la fàbrica. Les voltes projecten llum per les 
claraboies orientades al nord, i estan construïdes amb sis capes de rajola. 
 
Quant a la seva història, el 1912 era una de les fàbriques més importants de 
Terrassa ja que la inversió en maquinària que es va fer aquell any, amb 7.390 
fusos i 79 telers, la situava en el primer lloc de les fàbriques de la ciutat en 
nombre de fusos de llana i de telers mecànics. Amb la primera crisi del tèxtil, i 
davant la manca de finançament, va fer suspensió de pagaments i es va acollir 
al Pla de Reestructuració i Ordenació de la indústria tèxtil llanera (1975-1979). 
L’any 1974 es va aprovar la reforma de l’illa de la Rambla, inclosa en el Pla 
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Parcial d’Ordenació Municipal, que autoritzava la construcció de blocs de pisos 
en la zona que ocupa la fàbrica. Aquest fet va generar una reacció entre els 
sectors sensibilitzats per la salvaguarda del patrimoni. Finalment, l'any 1981, 
després d’un llarg procés, el Departament de Cultura i l’Ajuntament de Terrassa 
van signar el conveni per a la creació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya a Terrassa; el 1983, la Generalitat va comprar el Vapor amb la finalitat 
de convertir-lo en la seu del Museu; el 1984 el Museu va obrir les seves portes 
al públic i el 1990, la Llei de Museus el va crear com a Museu Nacional de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). El projecte de remodelació i 
restauració dels edificis històrics per adaptar-lo a museu va ser obra dels 
arquitectes Joan Margarit i Carles Buixadé.   
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El Govern declara Bé Cultural d’Interès Nacional 
l’edifici del carrer de Rosselló, 36, de Barcelona 
projectat per l’arquitecte Josep Lluís Sert 
 
El Govern ha aprovat declarar Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de 
Monument Històric, l'edifici d'habitatges del número 36 del carrer de Rosselló 
de Barcelona.  
 
Aquest edifici d’habitatges va ser projectat, l’any 1929, per l’arquitecte Josep 
Lluís Sert (1902-1983) i suposa uns dels seus primers projectes professionals. 
Per aquest motiu, l’edifici és important per entendre no només la trajectòria 
d’aquest arquitecte sinó també l’evolució de l’arquitectura contemporània en un 
moment de renovació internacional.  
 
Sert va ser fundador i un dels màxims exponents del moviment racionalista en 
l’arquitectura contemporània i l’urbanisme que va impulsar i difondre el Grup 
d’Arquitectes i Tècnics Catalans pel Progrés de l’Arquitectura Contemporània 
(GATCPAC), mitjançant la revista A.C. Documentos de Actividad 
Contemporánea.  
 
Sert va posar en pràctica en l’edifici d’habitatges del carrer de Rosselló, ja a 
l’any 1929, els postulats d’aquesta nova arquitectura internacional. Va trencar 
amb la tipologia clàssica d’habitatge i de composició de façana establerta fins 
aleshores a l’Eixample de Barcelona i va proposar una arquitectura anònima, 
que renunciava a la forma, per centrar-se en la solució d'un dels problemes 
socials de l'època: la demanda d'habitatges a un preu assequible, de 
dimensions més reduïdes i adequades a la forma de vida moderna. 
 
L’arquitecte va considerar que el solar del carrer Rosselló presentava una 
profunditat edificable excessiva, cosa que provocaria la creació d’uns habitatges 
amb ventilació escassa si se seguien els esquemes tradicionals de dos 
habitatges per replà entre mitgeres. Per això, hi va assajar una tipologia inèdita: 
fer quatre habitatges per replà, sense distinció entre ells, amb una planta baixa 
i sis plantes d’alçada. Així, va projectar poder oferir aquests habitatges de 
dimensions mínimes (62 m²) i elements seriats a un preu de lloguer econòmic.  
 
L’edifici ara catalogat BCIN exemplifica tot el llenguatge pioner de l’arquitectura 
racionalista: l’estructura amb pilars, finestres horitzontals, coplanars a la façana, 
el sistema d’obertures, terrasses simètriques singulars amb baranes tubulars i, 
a l’interior dels habitatges, corredors amb dimensions i alçades mínimes d’acord 
amb el concepte d’habitatge econòmic, a més de detalls de disseny racionalista, 
com els panys de portes, marcs de finestres, poms, etc., dels quals encara se’n 
conserven molts d’originals. La repercussió d’aquest edifici en l’arquitectura 
moderna és comparable a la de la Casa Bloc, declarada Bé Cultural d’Interès 
Nacional l’any 1992, en la qual també s’hi van aplicar els nous postulats del 
moviment modern i el nou llenguatge racionalista del moment.  



 

 

Acords de Govern. 04.06.2019  

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

 

30 

Nomenaments 
 
Daniel Marco i Pàrraga, director general d’Innovació i Economia Digital al 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 
 
Nascut a Barcelona l’any 1974. 
 
És enginyer electrònic i enginyer tècnic industrial per la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC). Compta també amb un MBA per ESADE Business School.  
 
Des de l’any 2014 ha estat director de l’estratègia de Govern SmartCatalonia, 
el programa per convertir Catalunya en un ‘Smart Country’ de referència 
internacional. Del 2012 al 2014 ha estat director de l’Agenda Digital per a 
Catalunya 2020, i del 2007 al 2012, responsable de Promoció Industrial TIC de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Prèviament va desenvolupar la seva carrera professional durant vuit anys en 
l’àmbit privat, on ha estat consultor i director de projectes a Doxa Consulting 
Group i responsable de comunicacions en un grup d’R+D a Philips Consumer 
Electronics a Eindhoven (Països Baixos). A més, exerceix com a docent de 
diversos postgraus i màsters universitaris per a la UPC i la UB, i com a mentor 
en programes d’emprenedoria tecnològica. 
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Altres Acords de Govern  
 
Aprovat un estudi tècnic per lluitar contra les plagues forestals  
 

El Govern ha autoritzat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació  fer la contractació d’un treball tècnic en matèria de prevenció i lluita 
contra plagues forestals i per a la divulgació dels resultats dels treballs realitzats 
per un import total de 146.278,23 euros. 
 
Aquest treball tècnic s’encarregarà al Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) per avançar en l’estudi dels mètodes de control de la plaga 
del corc del suro ( Coroebus undatus ) i d’altres plagues (Leptoglossus 
occidentalis, Matsucoccus feytaudi i Paysandisia archon) mitjançant l’ús de 
atraients.  
 
Es tracta de buscar noves tècniques i tractaments per trobar solucions a l’atac 
de diferents insectes que suposen una amenaça per al normal 
desenvolupament de les masses forestals de Catalunya. 
 
Aquestes línies d’investigació van encarades a la síntesis de nous compostos 
feromonals per tractar de frenar l’atac de la plaga del corc del suro, coleòpter 
que causa una important devaluació del preu en el sector del suro provinent de 
les masses d’alzina surera, sector considerat estratègic a Catalunya. 
 
Les noves tècniques consisteixen en la síntesi d’atraients específics per al 
monitoratge i control de les plagues. La síntesi d’aquests atraients específics és 
un treball molt complex que requereix una gran especialització, el qual solament 
es pot portar a terme per Centres especialitzats d’Investigació. 
 
El control de les plagues forestals resulta cada cop més difícil i complex com a 
conseqüència del creixent debilitament que pateixen les masses forestals a 
causa dels efectes del canvi global (menys precipitació, increment de l’època 
amb temperatures elevades, etc.). També l’aparició de noves plagues exòtiques 
o d’altres organismes autòctons veuen afavorides les seves condicions de 
desenvolupament i provoquen danys que fins ara no havien suposat un 
problema important. 

 

El Govern atorga una llicència definitiva de ràdio municipal a Santa 
Cristina d’Aro 
 
El Govern ha aprovat atorgar a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro la 
concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora 
en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal. 
 
L’emissora operarà en la freqüència 107,7 MHz.  
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L’Ajuntament Santa Cristina d’Aro ja havia obtingut l’adjudicació provisional 
d’una emissora per gestionar el servei de radiodifusió sonora en ones 
mètriques amb modulació de freqüència. 
 
Anteriorment, l’Ajuntament havia 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. 
 
 
 


