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El Govern aprova el Decret llei de mesures urgents en 
matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal 

 

 Inclou mesures com la creació de beneficis fiscals en el cànon de 
l’aigua per a famílies en situació de pobresa energètica i 
vulnerabilitat 

 

 Preveu modificacions d’alguns dels tributs propis i cedits que 
comportaran un increment de la recaptació de 88,2 milions d’euros 
anuals  
 

 L’impacte de l’increment del tipus impositiu de l’impost sobre Actes 
Jurídics Documentats, que grava la constitució de préstecs 
hipotecaris de l’1,5% al 2%, és de 81,9 milions d’euros anuals 

 
El Govern ha donat llum verda al Decret llei de mesures tributàries urgents i de 
lluita contra el frau fiscal. Aquesta iniciativa s’emmarca en el context de pròrroga 
pressupostària i la necessitat d’adoptar mesures correctores del frau, en línia 
amb el que preveu el “Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de 
les bones pràctiques tributàries 2019-2022”. El nou text legislatiu introdueix tota 
una sèrie de modificacions en alguns dels tributs propis i cedits, que suposaran 
un increment estimat en la recaptació de 88,2 milions d’euros anuals.  
 
Aquests canvis giren a l’entorn de tres grans eixos: beneficis fiscals per a 
famílies en situació de pobresa energètica i vulnerabilitat, i per a la 
reindustrialització del territori; modificacions tributàries que comportaran un 
increment d’ingressos per fer front al context de pròrroga pressupostària; i 
mesures de lluita contra el frau fiscal, principalment en matèria de joc. 

   
Beneficis fiscals 
 
El Decret llei aprovat avui pel Govern preveu bonificacions fiscals en dues 
figures tributàries; el cànon de l’aigua i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus industrials. En el primer cas, s’aplica una exempció en l’anomenada 
“tarifa social” aplicable als usos domèstics de l’aigua amb l’objectiu 
d’ajudar les famílies que es troben en situació de pobresa energètica o de 
vulnerabilitat. Així, per a aquests col·lectius s’estableix una tarifa social de 0 
euros per metre cúbic en el primer tram del cànon, i en el cas que superessin 
aquest consum, s’aplicaria un coeficient del 0,5 a partir del segon tram. S’estima 
que aquesta mesura pugui beneficiar prop de 40.000 famílies catalanes.  
 
També s’introdueix un coeficient reductor del 0,10 sobre el tipus de gravamen 
general aplicable al consum industrial de l’aigua per a aquelles empreses que 
mantinguin l’activitat industrial o creïn nous llocs de treball en municipis afectats 
per tancaments d’indústries. D’aquesta manera, els subjectes passius que se’n 
puguin beneficiar veuran bonificada la seva quota tributària en un 90%.  D’acord 



 

 

Acords de Govern. 09.07.2019  

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

 

3 

amb el text del Decret, aquesta mesura s’aplicarà, de moment, al municipi de 
Flix, perquè actualment és l’únic que disposa d’un projecte de reindustrialització 
de la zona. La voluntat del Govern és fer extensiva aquesta bonificació a altres 
municipis per als quals s’aprovin plans de reindustrialització.  
 
Pel que fa al cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials, 
s’introdueix una bonificació en la quota del 40% a les empreses del municipi de 
Flix. La voluntat del Govern és afavorir la recuperació d’aquest territori i donar 
compliment a l’acord del Consell de Ministres de l’1 de desembre del 2017 que 
va considerar d’interès general els projectes de transformació sectorial i de 
reindustrialització de la zona. 
 
Obtenció d’ingressos 
 
S’inclouen com a subjectes passius de l’Impost sobre els habitatges buits els 
fons de titulització, com a titulars de grans paquets d’habitatges buits que han 
adquirit procedents d’execucions hipotecàries i que amb la regulació actual no 
estaven subjectes al pagament per no tenir personalitat jurídica. El canvi 
corregeix aquesta deficiència original de la llei i evita pèrdues de recaptació no 
volgudes en el moment de creació del tribut. 
 
El Decret també preveu l’increment dels tipus impositius de tres impostos. 
L’Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per 
l’aviació comercial, que passa de 2,5 a 3,5 euros per quilogram d’òxid de 
nitrogen emès. L’Impost que grava les apostes, que situa en un tipus únic del 
15% el tipus que actualment és del 10%, en el cas de les esportives, i del 13% 
per a les generals. Aquesta modificació només afecta les apostes presencials, 
que són les úniques sobre les quals les comunitats autònomes tenen capacitat 
normativa. El joc en línia és competència de l’Estat. 
 
Finalment, quant a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats el Decret llei 
eleva el tipus impositiu que grava l’atorgament d’escriptures públiques de 
préstec o crèdit hipotecari de l’1,5% al 2%. El 10 de novembre del 2018, va 
entrar en vigor el Reial decret llei 17/2018, que establia que el subjecte passiu 
d’aquest impost són les entitats financeres que concedeixen els préstecs i a 
favor de les quals es constitueixen les hipoteques. L’impacte d’aquest 
increment és de 81,9 milions d’euros anuals. 
 
Lluita contra el frau fiscal 
 
En el marc del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les 
bones pràctiques tributàries 2019-2022, el decret aprovat avui preveu tres 
noves mesures en l’àmbit de la tributació i regulació de l’activitat del joc: 

 L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (EAJA) no 
podrà subministrar cartrons de bingo nous als establiments de joc 
que tinguin pendent el pagament de l’impost sobre el joc. 
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 Es considerarà infracció “molt greu” la realització d’activitats de joc, 
sense haver satisfet l’impost sobre el joc, que grava la celebració 
de l’esmentada activitat. 

 

 L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) podrà utilitzar les fiances 
que ara ja dipositen els operadors del joc per atendre el pagament 
de premis i sancions, també per executar els deutes derivats de la 
tributació.  

 
El Decret llei conté vuit articles, una disposició transitòria i tres disposicions 
finals i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.  
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El Govern impulsa el Pacte Nacional pels drets de les 
persones amb discapacitat 
  

 També es crea un òrgan col·legiat, amb membres de la Generalitat i 
agents socials, com a instrument de participació i validació de les 
propostes que elaborin els diferents grups de treball 

  
  
El Govern ha aprovat el Pacte Nacional pels drets de les persones amb 
discapacitat, una eina que aborda, des del punt de vista legislatiu, pressupostari 
i de polítiques públiques, tots els reptes que tenen els ciutadans amb 
discapacitat.  
  
És el fruit del compromís que van adquirir el president de la Generalitat i el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies en el marc del les reunions del 
Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT), que agrupa les entitats 
representatives de l’àmbit de les persones amb discapacitat. 
  
El pacte té com a finalitat l’establiment de les línies estratègiques d’actuació en 
els pròxims anys que permetin l’atenció transversal i integral a les persones amb 
discapacitat, d’acord amb els principis de la Convenció de l’ONU sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat. 
  
L’acord subscrit avui pel Govern també inclou la creació de la Taula del Pacte 
Nacional pels drets de les persones amb discapacitat per dotar-se d’un 
instrument, amb naturalesa d’òrgan col·legiat, que permeti la participació dels 
col·lectius i organitzacions implicades, així com la coordinació entre els 
departaments de la Generalitat de Catalunya. 
  
La Taula del Pacte Nacional estarà presidida pel president de la Generalitat i hi 
participaran el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda; el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i la consellera de la Presidència, 
així com els representants del Govern de la Generalitat que ja formen part del 
CODISCAT, als quals s’afegeixen el secretari general del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies; la directora general de Serveis Socials; el 
director general de Relacions Laborals; la directora del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, i la directora general d’Igualtat. 
  
També en formen part el president del Comitè Català de Representants de 
Persones amb Discapacitat (COCARMI); els membres del CODISCAT 
representants de les diferents federacions; un representant de la Taula del 
Tercer Sector, de les organitzacions municipalistes, de les organitzacions 
sindicals; de les patronals, de la Confederació del Tercer Sector, de la 
Intercol.legial, de cadascun dels grups parlamentaris i fins a cinc membres en 
qualitat de persones expertes. 

  



 

 

Acords de Govern. 09.07.2019  

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

 

6 

La Taula s’adscriu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
s’encarregarà d’elaborar el document del Pacte Nacional  pels drets de  les 
persones amb discapacitat; constituir els grups de treball que es considerin 
pertinents i fer-ne el seguiment. 
  
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha elaborat, per encàrrec 
del CODISCAT, un informe preliminar que haurà de prosseguir per poder 
disposar d’una diagnosi de la situació de l’atenció a les persones amb 
discapacitat a Catalunya, on s’analitza l'adequació legislativa i normativa a la 
Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitats de 
Nacions Unides, l'adequació de les polítiques públiques existents i la inversió 
pressupostària per tal de complir amb aquests objectius. Aquesta diagnosi 
permetrà establir les bases per elaborar el Pacte Nacional per a les persones 
amb discapacitat. 
  
Tal com va anunciar el president Torra, el proper 18 de juliol se celebrarà la 
primera reunió plenària de la Taula del Pacte Nacional pels drets de les 
persones amb discapacitat. 
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El Govern invertirà 72,5 milions d’euros aquest any per 
avançar en igualtat efectiva de dones i homes 
  

 El Govern ha aprovat el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de 
gènere 2019-2022 

 

 El Pla conté 326 actuacions a desplegar els propers anys 
  
El Govern ha aprovat el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-
2022, que conté 326 actuacions a favor de la igualtat efectiva de dones i homes 
en aquest període. La programació econòmica del Pla per a l’any 2019, 
certificada per les secretaries generals dels tretze departament de 
l’Administració de la Generalitat, se situa al voltant dels 72,5 milions d’euros. 
Aquest nou pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere és la manifestació 
de la fermesa del Govern en enfortir la lluita per la igualtat de dones i homes i 
l’erradicació de les violències masclistes de la nostra societat. 
  
El Pla inclou 6 eixos d’acció, 21 objectius estratègics, 103 objectius operatius i 
326 actuacions a desplegar els propers anys, per tal d’impulsar en tota 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya les polítiques de transversalitat 
de la perspectiva de gènere i, alhora, concreta actuacions de caràcter més 
sectorial i operatiu prioritàries. Dona compliment a la Llei 17/2015, de 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista.  
  
És un eix d’aquest Pla el II Programa d’intervenció integral contra la violència 
masclista 2019-2022, ja que la discriminació sistemàtica de les dones en tots 
els àmbits de la vida, personal, familiar, laboral i social és la causa, finalment, 
de la pitjor manifestació del masclisme: la violència contra les dones i els infants.  
  
Pel que fa a l’erradicació de la violència masclista, gran part de la societat 
catalana és conscient que encara queda molt per fer per aconseguir aquest 
objectiu. En canvi, pel que fa a la igualtat efectiva entre dones i homes, sovint 
hi ha la percepció que ja s’ha assolit, perquè els drets de les dones ja han estat 
reconeguts a nivell teòric en el nostre entorn. Això implica que sovint no es pren 
prou consciència de les múltiples discriminacions indirectes i invisibilitzades que 
impedeixen a les dones assolir en igualtat de condicions les mateixes fites a les 
quals els homes poden accedir més fàcilment.  Encara ara hi ha desavantatges 
que han d’afrontar les dones davant d’unes estructures socials impregnades 
d’androcentrisme i masclisme.  
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Eixos i objectius 
  
EIX D’ACCIÓ 1. COEDUCACIÓ I PROMOCIÓ DE VALORS I MODELS 
IGUALITARIS 
 
Educar el conjunt de la societat, de totes les edats, per assolir la igualtat efectiva 
de dones i homes. Educar des de totes les institucions, no només l’escolar, per 
la igualtat real de drets i d’oportunitats, posant en valor indistintament 
l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de dones i homes. 
Eliminar, mitjançant l’educació, els estereotips culturals de gènere que porten a 
valoracions desiguals dels rols que tenen homes i dones en tots els àmbit de la 
seva vida. 
  
Objectius estratègics: 
 

1. Garantir l'equitat de gènere en l'àmbit educatiu, desenvolupant i 
actualitzant les polítiques de gènere en la comunitat educativa.  

2. Educar en l'equitat de gènere en altres àmbits estratègics de la societat. 
  
EIX D’ACCIÓ 2. PROMOCIÓ DE L'EQUITAT EN EL TREBALL I LA 
CORRESPONSABILITAT EN ELS USOS DEL TEMPS 
 
Promoure l’equitat de gènere en la distribució de tasques domèstiques i de cura 
de les persones, i la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en 
l’àmbit laboral. Lluitar contra totes les discriminacions i desigualtats quotidianes 
que posen en situació de desavantatge les dones en relació amb les seves 
possibilitats reals de desenvolupar-se professionalment i personalment. Assolir 
una organització social corresponsable entre dones i homes, que reparteixi de 
manera igualitària les responsabilitats en tots els àmbits i situacions vitals 
(embaràs, maternitat, treball de la llar, cura de les persones). 
  
Objectius estratègics: 
 

1. Sensibilitzar cap a un canvi de valors envers la igualtat de dones i homes 
en el treball. 

2. Assolir l'equitat de gènere en l'accés i en totes les condicions de treball 
de les dones. 

3. Fomentar la qualitat dels plans i programes d'igualtat entre dones i 
homes a les empreses, ens locals i organitzacions. 

4. Assolir la corresponsabilitat plena en la distribució del treball domèstic i 
de cura de persones. 

5. Vetllar perquè els sectors feminitzats siguin revaloritzats socialment i 
tinguin el mateix reconeixement i les mateixes condicions laborals que 
els altres. 
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EIX D’ACCIÓ 3. PREVENCIÓ I ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA (II Programa d'intervenció integral contra la violència masclista) 
 
Erradicar totes les formes de violència contra dones i infants i en tots els àmbits 
on es manifestin. Garantir que totes les formes de violència masclista s’abordin 
de manera integral des de les institucions públiques. Combatre la violència 
masclista des de l’espai públic pel conjunt d’una societat catalana sensibilitzada 
i amatent en la seva prevenció, detecció, atenció, recuperació, reparació i 
eliminació. 
  
Objectius estratègics: 
 

1. Fomentar la incorporació d’estratègies de prevenció des dels recursos 
de la xarxa i des del treball dels circuits. 

2. Millorar la detecció i identificació de situacions de risc i d'existència de 
violència masclista.  

3. Desplegar i ampliar la Xarxa d'atenció i recuperació integral per a totes 
les dones que pateixen o han patit violència masclista i de les seves filles 
i fills dependents.  

4. Millorar l'atenció de les dones en situació de violència masclista en el 
moment de les denúncies i al llarg de tot el procés judicial. 

5. Promoure la capacitació dels equips professionals, la creació d’eines de 
suport i la recerca en violència masclista.  

6. Optimitzar els mecanismes de coordinació de la Xarxa d'atenció integral 
de violència masclista.  

  
  
EIX D’ACCIÓ 4. PARTICIPACIÓ POLÍTICA I SOCIAL I APODERAMENT 
PERSONAL I COMUNITARI DE LES DONES 
 
Enfortir l’autonomia, la llibertat personal i l’exercici efectiu de la plena ciutadania 
en una democràcia paritària. Enfortir l’apoderament personal i col·lectiu en tots 
els àmbits: econòmic, social i cultural, per assolir la igualtat efectiva de dones i 
homes tant en l’accés com en el control i l’ús dels recursos i els beneficis dels 
sistemes socials. Fomentar el talent i l’emprenedoria de les dones en tots els 
àmbits, especialment en aquells sectors, professions i ocupacions en les quals 
són poc presents. 
  
Objectius estratègics: 
 

1. Vetllar per l'acompliment de la paritat en els òrgans de participació 
política i social. 

2. Promoure l'apoderament de les dones en tots els aspectes de la vida. 
3. Enfortir la presència de les dones en àmbits especialment masculinitzats. 

  
  
EIX 5. VISIBILITZACIÓ DE LES DONES I COMUNICACIÓ NO SEXISTA 
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Deslliurar de les barreres patriarcals la veu i la visibilitat de les dones, tant les 
d’avui com les del passat, tan llargament silenciades. Fer valer les aportacions 
de les dones en la construcció, el manteniment i la transformació de la societat 
i l’assoliment de les llibertats, a fi de superar la seva infravaloració històrica i 
que esdevinguin referents per a les generacions actuals i futures. Vetllar perquè 
la imatge de les dones que es projecta en els mitjans de comunicació estigui 
lliure d’estereotips sexistes. 
  
Objectius estratègics:  
 

1. Fer visibles les aportacions de les dones en tots els àmbits de la societat. 
2. Sensibilitzar, prevenir i lluitar contra el sexisme en els mitjans de 

comunicació i en el consum. 
 
EIX 6. TRANSVERSALITZACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
 
Situar la igualtat efectiva de dones i homes en la centralitat de les polítiques de 
progrés i benestar cap a la construcció d’una societat avançada quant al seus 
valors cívics. Garantir que totes les polítiques públiques incloguin la perspectiva 
de gènere en totes les seves fases de planificació estratègica, implementació i 
avaluació. Dissenyar i impulsar les eines necessàries perquè la transversalitat 
de la perspectiva de gènere es faci efectiva en l’Administració de la Generalitat, 
en tots els seus àmbits sectorials, i col·laborar per assolir aquest mateix objectiu 
amb les administracions locals. 
  
Objectius estratègics: 
 

1. Assolir una efectiva transversalització de gènere en totes les àrees de 
gestió de l'Administració de la Generalitat: planificació, contractació, 
formació, comunicació, pressupostos, etc. 

2. Impulsar les polítiques públiques amb perspectiva de gènere en els 
àmbits sectorials, d’acord amb el que estableix la Llei 17/2015. 

3. Facilitar la transversalització de gènere en l'Administració local. 
  
Actuacions destacades 
 

1. Disseny i implementació d'un programa integral de sensibilització per a la 
igualtat de dones i homes i la prevenció de la violència masclista adreçat 
als centre educatius. 

2. Designació i formació de la persona referent de coeducació dintre del 
consell escolar de tots els centres educatius. 

3. Elaboració de plans actius per a l’ocupació estable, amb especial atenció 
a l’atur femení de llarga durada. 

4. Elaboració del pla d'acció de suport a les empreses per promoure la 
igualtat d'oportunitats en el treball i creació del Distintiu català 
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d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes 
en el treball. 

5. Campanyes de sensibilització sobre la distribució per sexes de les 
tasques a la llar i les de cura i del seu valor social i econòmic. 

6. Acolliment d’urgència: disseny i implementació d’un model d’acolliment i 
atenció integral d’urgència que doni resposta a totes les situacions de 
violència masclista, especialment els caps de setmana. 

7. Increment dels recursos de la Xarxa d’Atenció i recuperació integral per a 
les dones en situació de violència masclista: serveis d’acolliment i 
recuperació, serveis substitutoris de la llar, serveis d’intervenció 
especialitzada, desplegament territorial. 

8. Establiment d’un model coordinat, integrat i consensuat d’abordatge de 
les violències sexuals. 

9. Millora de l’atenció de totes les dones en situació de violència masclista 
en el moment de les denúncies i al llarg de tot el procés judicial. 

10. Desenvolupament d’una atenció específica i especialitzada adreçada a 
filles i fills de dones en situació de violència masclista. 

11. Increment de la prevenció: programa d’innovació sobre relacions 
afectives lliures de violència adreçat a tots els centres educatius. 

12. Concessió d’ajuts per a l’accés a un habitatge per a dones en situació de 
violència masclista (art. 34 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril). 

13. Definir i consensuar un marc legal i administratiu que garanteixi l’atenció 
a les adolescents. 

14. Promoció del lideratge femení en els òrgans de direcció d’entitats, 
organitzacions empresarials, sindicals, polítiques i socials. 

15. Foment de l’apoderament de les dones a nivell personal, familiar, laboral, 
social, cultural i polític. 

16. Foment de la presència de les dones en professions masculinitzades. 
17. Increment de la visibilització de les aportacions i contribució de les dones 

en tots els àmbits professionals, culturals i socials. 
18.  Definició i implementació d'un protocol d'actuació i assessorament 

davant de les queixes per publicitat sexista. 
19. Foment de l'elaboració de codis de bones pràctiques dels mitjans de 

comunicació i a internet per no difondre continguts ni estereotips sexistes, 
o que constitueixin actes de violència masclista. 

20. Difusió i implementació de la Guia per incorporar la perspectiva de gènere 
en els contractes públics. 

21. Implementació del Pla director de formació en equitat de gènere 2017-
2020, amb formació específica adreçada a càrrecs, referents de gènere i 
membres dels grups de treball de la transversalitat de gènere dels 
departaments. 

22. Elaboració de l’Índex d’Equitat de Gènere de Catalunya. 
23. Creació d’un òrgan de defensa institucional per a la igualtat de tracte i 

contra les discriminacions de les dones. 
24. Aprovació del reglament sancionador regulat als articles 59 a 64 de la Llei 

17/20015. 
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25. Revisió dels plans d'estudis per incloure perspectiva i continguts de 
gènere en l’àmbit universitari. 

26. Incorporació de la perspectiva de gènere en el Pla d'ordenació de l'atenció 
a la salut sexual i reproductiva que faci efectius els drets de les dones. 

27. Foment de la recerca en matèria d'igualtat de gènere. 
28. Creació del Consell d’Igualtat Interinstitucional.  
  

Procés participatiu 
  
Per a l’elaboració d’aquest Pla també s’han incorporat les conclusions dels 
informes d’execució anual de la transversalitat de la perspectiva de gènere, els 
estudis d’avaluació realitzats fonamentalment en l’àmbit de les violències 
masclistes, les propostes tècniques de l’Institut Català de les Dones, i les 
propostes recollides mitjançant un ampli procés participatiu, amb la incorporació 
d’esmenes d’unes 60  entitats i institucions, i el seu encaix amb les actuacions 
proposades pels tretze departaments que actualment conformen l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya.  
  
En aquest procés de participació hi han col·laborat fonamentalment les entitats 
del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, els serveis d’informació i 
atenció a les dones, i les vocalies de la Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista. Es van rebre més de 500 propostes 
d’actuacions o objectius a desenvolupar, moltes de les quals es van incorporar 
a la concreció final del Pla. Posteriorment, es va efectuar una  revisió i validació 
a càrrec d’una comissió de 15 expertes. 
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El Govern destina gairebé 6 milions d’euros a promoure 
l’autoocupació juvenil 

 

 L’acció s’emmarca en el programa Garantia Juvenil que impulsa 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

 
 
El Govern aprova atorgar un total de 5.998.250,00 euros per afavorir 
l’autoocupació dels joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil, amb càrrec 
al pressupost del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a través del 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
L’import de les subvencions es desglossa de la següent manera: 
 

Any Import 

2019 4.798.600,00 € 

2020 1.199.650,00 € 

TOTAL 5.998.250,00 € 

 

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que té per objectiu reduir l’atur juvenil 
i que desenvolupa el Servei d’Ocupació de Catalunya. Va adreçat a joves 
aturats entre 16 i 29 anys i consisteix a facilitar l’accés al mercat laboral d’aquest 
col·lectiu mitjançant programes de formació, treball, emprenedoria i mobilitat 
internacional. 
 
Aquest acord forma part de les polítiques d’ocupació i de suport al treball que 
impulsa el Govern i de les quals es podran beneficiar aquest any més de 
460.000 persones. 
  
El Departament té un pressupost de 919.500.000 euros destinat a polítiques 
d’ocupació mitjançant programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa, un 18% més que l’any passat.  
  
Les prioritats de les polítiques d’ocupació són: 
  

1. El treball de qualitat per aconseguir progrés social. 
2. El treball com a millor instrument social acompanyat de polítiques 

d’ocupació perquè cap persona ni col·lectiu es quedi enrere. 
3. Suport territorialitzat per la millora de l’ocupabilitat de les persones 
4. Orientació com a nucli central de les polítiques d’ocupació 
5. Segmentació de programes per col·lectius d’especials dificultats 
6. Formació, qualificació o integració del sistema 
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Pel que fa als col·lectius prioritaris que se’n beneficien, són els següents: 

 

Col·lectiu Import 

1. Risc d’exclusió 350.600.000,00 € 

2. Majors de 45 i llarga durada 90.500.000,00 € 

3. Joves 52.200.000,00 € 

4. Dones 30.600.000,00 € 

5. Baixa qualificació 57.500.000,00 € 

6. Persones amb discapacitats 123.000.000,00 € 

7. Programes transversals 215.100.000,00 € 

TOTAL 919.500.000,00 € 
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Acord de Govern per a l’impuls del Pacte nacional per a 
la mobilitat segura i sostenible 
 

 Aquesta estratègia de país pretén fer front als reptes presents i de 
futur de la mobilitat 
 

El Govern ha acordat impulsar un pacte nacional per a la mobilitat segura i 
sostenible per tal de fer front als reptes presents i de futur de la mobilitat, així 
com promoure la millora de la seguretat viària, amb l’objectiu de la Visió Zero.  
 
Des de l’any 2010, el nombre de persones mortes a Catalunya en accidents de 
trànsit s’ha reduït, tot i que encara hi ha molt camí a recórrer per tal d’assolir els 
objectius marcats per la Unió Europea i alineats amb la Visió Zero per arribar a 
l’horitzó de l’any 2050 sense víctimes mortals ni ferits greus amb seqüeles per 
a tota la vida.  
 
L’objectiu d’aquest Pacte nacional, en què participen tots els agents implicats 
directament o indirectament en l’àmbit de la seguretat viària, és implantar una 
mobilitat més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i 
automatitzada. 
 
Així, aquest Pacte ha de permetre donar resposta als nous reptes que s’estan 
produint en la mobilitat, facilitant la convivència i la seguretat entre els usuaris 
dels diferents models de transport; potenciant una mobilitat segura, sostenible i 
respectuosa amb el medi ambient i la salut; i impulsant els modes de transport 
no motoritzats, la mobilitat activa i la promoció del transport públic. Així mateix, 
s’ha de tenir en compte el desenvolupament i la implantació de les noves 
tecnologies aplicades a la indústria de l’automoció, a les infraestructures viàries 
i als sistemes d’informació i gestió del trànsit i liderar la transició cap a una 
mobilitat cada cop més connectada i autònoma.  
 
Els departaments d’Interior i de Territori i Sostenibilitat seran els encarregats 
d’impulsar l’elaboració del Pacte nacional per a una mobilitat segura i 
sostenible. En concret, el director del Servei Català de Trànsit i el director 
general de Transports i Mobilitat lideraran la coordinació i l’impuls del Pacte en 
el marc de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària 
(CIMSV). També hauran de coordinar els contactes amb els agents econòmics 
i socials, entitats i organitzacions de la societat civil i grups polítics. Aquests 
departaments hauran de presentar al Govern la proposta del Pacte nacional en 
el període màxim dels nou mesos següents a l’adopció d’aquest Acord. 
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El Govern impulsa una llei de la ciència de Catalunya 
que consolidarà la recerca i la innovació com a prioritat 
política, social i econòmica del país 

 

 La memòria preliminar de l’avantprojecte de llei proposa un marc 
jurídic estable en sintonia amb l’aposta del país per construir una 
societat del coneixement basada en la recerca i la innovació 
 

 S’hi potencia la internacionalització, la garantia de les condicions 
de treball dels professionals de la ciència i un nou model de 
finançament público-privat amb major implicació del món de 
l’empresa 
 

 Es preveu la creació del Consell de Recerca de Catalunya i del 
Consell del Mecenatge en R+D+I 

 

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de la llei de la 
ciència de Catalunya, la norma que ha de configurar el marc d’ordenació del 
sistema català d’R+D+I per consolidar la ciència com a element estructural del 
país. El text pretén afermar Catalunya en el seu rol de pol científic de referència 
internacional i assentar el model propi de sistema d’R+D+I català proveint-lo de 
les eines jurídiques necessàries per afrontar els reptes globals. També s’hi vol 
reconèixer la importància de la recerca i la innovació com a garantia de 
competitivitat i progrés per al país. 

La futura llei dotarà la política científica catalana d’un marc jurídic estable i 
compacte en sintonia amb l’aposta del país per construir una societat del 
coneixement basada en l’impuls de la recerca i la innovació. D’aquesta forma, 
es disposarà per primer cop d’una normativa sistemàtica que defineixi, coordini, 
protegeixi i fomenti la ciència plenament ajustada a les necessitats i les 
característiques d’un sistema d’R+D+I amb personalitat pròpia i reconegut 
internacional. 

A banda de la determinació dels instruments d’ordenació del sistema (amb una 
millora del finançament estratègic i l’impuls de l’avaluació sistemàtica), entre els 
principals objectius de la iniciativa legal destaca el de la definició de polítiques 
de personal que garanteixin les condicions adequades de treball dels 
professionals de la ciència. En aquesta línia, es promourà la mobilitat a través 
de processos de formació, consolidació, captació, retenció i retorn del talent, i 
es definiran els principis que hauran d’inspirar les polítiques de personals dels 
agents de recerca del sistema. 

Així mateix, l’avantprojecte també es proposa contribuir a la consolidació i 
millora del règim jurídic dels centres CERCA i de la iniciativa de suport a la 
recerca ICREA; potenciar la generació i transmissió de coneixement propi com 
a estratègia de competitivitat internacional, creixement econòmic i progrés 
social; fomentar diferents àmbits de producció, transmissió i valorització de la 
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recerca; avançar cap a una nova definició de ciència oberta que inclogui el 
conjunt de la societat, o millorar la governança i la coordinació institucional en 
R+D+I donant suport a accions de cooperació entre agents de recerca. 

El text de la nova llei posa èmfasi en l’avenç cap a un nou model de finançament 
público-privat amb major implicació del món de l’empresa i noves fórmules de 
mecenatge. S’hi proposa un finançament públic sostingut en la mitjana de la 
UE, complementat per un increment de la participació del sector privat en la línia 
dels països més avançats de l’entorn científic de referència de Catalunya. 

Aprofundir en la internacionalització del sistema català d’R+D+I (incrementant 
la contribució a l’espai europeu de recerca i reconeixent la comunitat 
investigadora catalana a l’exterior), flexibilitzar i simplificar els procediments i 
estructures administratives, així com afavorir la participació activa de la 
ciutadania en les polítiques públiques d’R+D+I i el foment de les vocacions 
científiques, són uns altres dels eixos estratègics de la norma. 

Consells de Recerca de Catalunya i del Mecenatge en R+D+I 

L’Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya preveu la creació de dos nous 
organismes. El Consell de Recerca de Catalunya (CORECAT) serà l’òrgan de 
reflexió i assessorament en R+D+I al Govern, així com l’instrument de 
participació de la comunitat científica i de la societat en les polítiques públiques 
en aquest àmbit.  

El Consell del Mecenatge en R+D+I, per la seva part, incidirà positivament en 
la implicació privada en el finançament de la ciència assessorant l’Administració 
de la Generalitat en la matèria, proposant activitats prioritàries de mecenatge 
en R+D+I i fent propostes per mantenir-ne actualitzada la política. 

La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI), ja existent, rebrà 
un nou impuls en les seves funcions d’òrgan col·legiat de coordinació de les 
competències de la Generalitat en foment de la ciència, recerca i 
desenvolupament científic i tecnològic, innovació, transferència de coneixement 
i societat digital.  

Entre d’altres implicacions, la futura llei preveu potenciar el Programa per a la 
Integritat de la Recerca a Catalunya de promoció de bones pràctiques, 
assessorament, anàlisi i prevenció de conflictes d’integritat de la recerca. El 
Programa es desplega mitjançant el Comitè per a la Integritat de la Recerca a 
Catalunya (CIR-CAT), ja en funcionament. 

La futura llei de la ciència de Catalunya està en sintonia amb els objectius del 
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), l’acord de país per 
impulsar una estratègia compartida entre l'àmbit de l'educació superior, la 
recerca i la innovació, i l'economia productiva per construir la Catalunya del 
futur. El PN@SC suposa una plataforma de reflexió i participació de tots els 
sectors en l’àmbit de l’R+D+I per potenciar la detecció de les necessitats del 
sistema i, en conseqüència, de la pròpia llei de la ciència de Catalunya.  
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El Consell Executiu adapta l’elaboració de l’estratègia 
SOLARCAT al nou context normatiu i n’amplia l’àmbit 
d’actuació  

 

 El Govern fa més transversals les seves mesures en matèria 
d’energia solar fotovoltaica, i les estén també a àmbits com la 
indústria o la innovació 
 

 L’acord incorpora el desenvolupament d’una estratègia territorial 
per a la implantació de les energies renovables a Catalunya 
 

 El projecte està dotat amb un pressupost de 5,6 milions d’euros 
 

 
El Consell Executiu ha decidit modificar l’acord de Govern d’elaboració de 
l’estratègia SOLARCAT, aprovat l’octubre de 2017, per adequar-lo al nou 
context normatiu i reajustar-ne els períodes d’execució. L’acord, que manté els 
objectius inicials de garantir la captació, aprofitament i emmagatzematge 
elèctric de l’energia solar a Catalunya, preveu que l’estratègia SOLARCAT es 
presenti al Govern durant l’any 2020, tot i que enguany ja es començaran a 
activar diverses accions considerant la situació d’emergència climàtica. A més, 
incorpora un conjunt de mesures per fer més transversal l’actuació del Govern 
en matèria d’energia solar fotovoltaica, de manera que arribi també a àmbits 
com la indústria o la innovació. 
 
L’actualització d’aquest acord de Govern respon a la necessitat d’adequar-se 
als canvis en la normativa estatal en matèria d’autoconsum fotovoltaic, que han 
eliminat obstacles a aquesta modalitat. A més, en reajusta els períodes 
d’execució, ja que la intervenció de la Generalitat per l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució espanyola va paralitzar l’execució de polítiques ordinàries i va 
afectar la disponibilitat pressupostària per a l’any 2018. 
 
L’estratègia SOLARCAT determinarà els objectius estratègics i numèrics per a 
l’energia fotovoltaica a Catalunya per als propers anys. Per assolir aquests 
objectius partint dels actuals 300 MW instal·lats, i tenint en compte que 
Catalunya aspira a una generació elèctrica 100% renovable, l’acord de Govern 
inclou el desenvolupament d’una estratègia territorial per a la implantació de les 
energies renovables en el territori de Catalunya. En aquest sentit, s’impulsaran 
models legals i financers, com ara les inversions de caire col·laboratiu,  que 
facilitin la participació de veïns i entitats en la implantació de centrals de 
generació renovable. La intenció és desenvolupar mecanismes que millorin la 
integració  d’aquestes instal·lacions en l’entorn proper i permetin que els 
beneficis generats reverteixin en el propi entorn.   
 
L’acord de Govern manté l’aposta pel desenvolupament de models i projectes 
de parcs solars en terrenys de la Generalitat de Catalunya, i hi afegeix també el 
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suport a la implantació d’instal·lacions solars d’autoproducció fotovoltaica als 
edificis i equipaments de la Generalitat. D’aquesta manera, se seguirà treballant 
perquè la Generalitat esdevingui una productora d’energia fotovoltaica ja sigui 
a través d’inversió privada i mitjançant contractes de compra garantida a llarg 
termini (és a dir, la inversió l’efectua el capital privat i la Generalitat garanteix la 
compra a llarg termini de tota l’energia generada per la central a un preu pactat), 
o bé mitjançant actuacions en edificis de la Generalitat. 
 
Aposta per l’autoconsum en la indústria, per la innovació i pel 
coneixement 
 
L’acord de Govern també manté els incentius a l’autoconsum solar fotovoltaic 
en l’àmbit privat, però els amplia més enllà de l’àmbit domèstic i els acosta a la 
indústria. Així, es donarà suport a les associacions empresarials per tal que 
creïn oficines tècniques amb la finalitat d’identificar i desenvolupar projectes 
d’autoproducció solar fotovoltaic en el sector industrial. Al mateix temps, es 
continuaran convocant línies d’incentius per a bateries d’emmagatzematge en 
instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en l’àmbit domèstic –de les quals ja se 
n’han fet dues convocatòries-, i es cooperarà amb les agències d’energia locals 
per buscar noves maneres d’impulsar aquesta modalitat.  
 
De la mateixa manera, l’acord de Govern també incorpora noves línies de treball 
per aplicar la innovació i el coneixement a l’energia fotovoltaica. Per una banda, 
es pretén avançar en la tecnologia que facilita la integració de les energies 
renovables amb el vehicle elèctric i l’emmagatzematge d’energia; per això, 
s’habilitaran incentius per a projectes de creació de plataformes d’integració de 
sistemes energètics. Per l’altra, també es vol millorar el coneixement del recurs 
solar, de manera que es reforçaran les estacions de la xarxa de radiació solar i 
es desenvoluparan eines per posar a disposició de ciutadans i empreses tots 
les dades disponibles en aquest àmbit. Paral·lelament, se seguirà 
desenvolupant el projecte IoCAT, per incorporar la tecnologia blockhain a 
l’àmbit de l’autoproducció solar fotovoltaica.  
 
Finalment, l’acord de Govern també inclou deixar sense efecte la Comissió 
Interdepartamental de l’estratègia SOLARCAT, creada ad-hoc per a la seva 
governança, i integrar-ne les funcions en la Comissió Interdepartamental del Pla 
d’Estalvi i Eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat i 
s’encarrega a l’Institut Català d’Energia la funció de coordinació i impuls de totes 
les mesures previstes. La dotació pressupostària per a l’estratègia, que es 
canalitzarà a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament 
d’Empresa i Coneixement, es manté en els 5,6 milions d’euros. 
 
L’estratègia SOLARCAT forma part de les mesures impulsades pel Govern, en 
el marc de la Llei del canvi climàtic i de les bases per al Pacte Nacional per a la 
Transició Energètica, per avançar cap a un nou model energètic més net, 
sostenible i democràtic, basat al 100% en les energies renovables l’any 2050, i 
per fer front a l’emergència climàtica.  
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El Govern destinarà més de 670.000 euros a la lluita 
contra el mosquit tigre i la mosca negra 
 

 Ha autoritzat el Departament de Territori i Sostenibilitat a concedir 
una subvenció directa al Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre  
 

 Aquest és l’organisme encarregat d’executar el Pla d’actuació per a 
la prevenció i control de les plagues de mosquits i mosca negra a 
les comarques afectades de Catalunya 2015-2017 

 
El Govern ha autoritzat el Departament de Territori i Sostenibilitat a concedir 
una subvenció directa al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (COPATE) per valor de 673.680 euros per al 2019. La partida servirà per 
implementar accions previstes dins del Pla d’actuació per a la prevenció i control 
de les plagues de mosquits i mosca negra a les comarques afectades de 
Catalunya 2015-2017, aprovat el 2015 pel mateix Govern amb l’objectiu d’evitar 
la proliferació d’aquestes espècies que provoquen un elevat impacte social, 
econòmic i sobre la salut pública. El COPATE és l’organisme que s’ha 
considerat més indicat per a dur a terme les actuacions previstes en el pla 
d’actuació. 
 
Des de l’any 2000 (en el cas dels mosquits) i des de l’any 2007 (en el cas de la 
mosca negra), la Generalitat ha dut a terme actuacions de planificació, 
supervisió, control i realització de tractaments contra aquestes plagues, que han 
permès controlar la població d’aquestes espècies a les àrees territorials 
afectades, mantenint-les sota uns llindars de tolerància acceptables i, com a 
conseqüència, reduir de forma significativa les molèsties per a la població. 
 
Tanmateix, es preveu que en els propers anys sigui necessari seguir realitzant 
mesures de control d’aquestes plagues, per evitar una nova proliferació 
d’aquestes espècies, tenint en compte l’evolució observada els últims anys i els 
factors hidrològics, geomorfològics i climàtics que influeixen en el seu 
desenvolupament. 
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El Govern aporta 2,4 milions d’euros per construir 
l’Arxiu Comarcal de les Garrigues a les Borges 
Blanques 
 

 Tindrà una superfície de més de 1.200 m2, amb capacitat per a 
quatre dipòsits de documentació de 6.000 metres lineals 

 
El Govern ha acordat concedir una subvenció a l’Ajuntament de les Borges 
Blanques per finançar la construcció i equipament de la seu de l’Arxiu Comarcal 
de les Garrigues a les Borges Blanques durant el 2019-2021. 
 
El nou arxiu s’ubicarà en l'espai anteriorment ocupat per l'antiga caserna de la 
Guàrdia Civil, a 300 metres de l’Ajuntament de les Borges Blanques. Tindrà una 
superfície de 1.292 m2, amb capacitat per a 4 dipòsits de documentació de 
6.000 metres lineals aproximadament. L’equipament també disposarà d’una 
sala de suports especials amb fons de fotografia i audiovisual, i una altra sala 
per a documents de grans formats, planeres per plànols i pergamins. A la planta 
baixa s'hi ubicarà la sala de consulta, per tal que qui ho desitgi pugui accedir a 
la documentació. 
  
L’edifici destaca per les seves marcades línies geomètriques, amb uns finestrals 
que permeten l’entrada de llum natural en els espais d’atenció als usuaris i als 
treballadors. L’equipament permet una concepció de l’arxiu com a espai públic 
on la transparència i l’accés a la informació són els eixos centrals, tot trencant 
amb estereotips tradicionals de centres tancats. 
  
Els dipòsits se situen a la part superior de l’arxiu. D’aquesta manera, el circuit 
dels documents té una seqüència diferent al dels usuaris i treballadors. A més, 
permet la màxima seguretat, la climatització més adequada i la mínima 
penetració de llum que pugui afectar la documentació. 
  
La comarca de les Garrigues disposa d’un patrimoni documental rellevant. El 
2008, el Departament de Cultura va elaborar un inventari dels fons documentals 
de la comarca, públics i privats, amb l’objecte de disposar d’una diagnosi sobre 
el volum, l’estat de conservació, l'accessibilitat, etc. Aquest inventari ha permès 
disposar d’una primera diagnosi de l’estat dels fons documentals: els fons més 
descrits han estat en primer lloc el de l’Administració local, els judicials, els 
religiosos, els comercials i d’empresa i els personals. 
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DISTINCIONS  

 

El Govern aprova concedir el Guardó Pau Casals a 
l’escultor Jaume Plensa  

 

 La concessió del guardó a Jaume Plensa respon a la seva 

excel·lència en l’àmbit de els arts plàstiques 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat, a proposta de la consellera de Cultura, 
concedir el Guardó Pau Casals a la projecció internacional de la cultura catalana 
i per a la seva representació a l’escultor Jaume Plensa i Suñé. 
 
La concessió del Guardó Pau Casals a Jaume Plensa respon a la seva 
excel·lència en l’àmbit de les arts plàstiques, especialment en l’escultura, el 
llenguatge plàstic de la qual està estretament vinculat amb la filosofia i la relació 
de l’home amb l’univers, amb què l’artista ha contribuït a la projecció 
internacional de la cultura catalana.  
 
Aquesta distinció, regulada pel Decret 338/2016, de 27 de desembre, es 
concedeix amb la conformitat del Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, de la Fundació Pau Casals i de la persona 
candidata. El guardó té l’objectiu del reconeixement cap a personalitats 
rellevants de l’àmbit cultural català que, per la seva contrastada implicació en la 
tasca de difusió i projecció exterior de la cultura catalana, s’hagin fet 
mereixedores i dignes d’aquesta distinció. Els guardonats també són cridats a 
exercir durant dos anys naturals, de manera altruista i gratuïta, sota la 
denominació de legat o legada d’honor de la cultura catalana, tasques 
específiques de representació, promoció i projecció de la cultura catalana arreu 
del món. 
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NOMENAMENTS 
 

Gorka Knörr Borràs, delegat del Govern de la Generalitat a Madrid 

Nascut a Tarragona l’any 1950 
 
Format a l'Escola Superior de Tècnica Empresarial (ESTE) de Donostia-San 
Sebastián, ha estat lligat al món de la comunicació, de l'ensenyament i la cultura 
des de 1971, i al món de l'empresa des de 1974, tant a nivell privat com 
institucional. 
 
Fundador i President del l'Espai Catalunya Topalekua de Donostia-San 
Sebastián, casal català dedicat a la divulgació de la imatge de Catalunya i a la 
promoció de la indústria, la cultura, el comerç i el turisme català a Euskadi, on 
va impulsar diverses activitats culturals en relació amb Catalunya. 
 
En el terreny polític, va concórrer a les eleccions al Parlament Europeu de 1999 
com a segon a la llista del Partit Nacionalista Basc-Eusko Alkartasuna-Esquerra 
Republicana de Catalunya-Unió Mallorquina; elegit eurodiputat, passà a formar 
part del Grup Verds/Aliança Lliure Europea, i fou vicepresident d'aquesta última. 
Al Parlament Europeu va ser membre titular de la Comissió d'Economia i 
Assumptes Monetaris, i suplent de la Comissió d'Exteriors, així com membre de 
la Delegació per a Amèrica Central i Mèxic, del Comitè de Drets Humans i de la 
Delegació Estat Hebreu.  
 
Des del novembre de 1999 fins al novembre de 2003 va ser secretari general 
d'Eusko Alkartasuna, partit socialdemòcrata basc membre de l'Aliança Lliure 
Europea (ALE). El juny de 2001, renuncia al seu escó del Parlament Europeu, 
per recollir la seva acta de diputat al Parlament Basc, del qual va ser 
vicepresident primer fins al final de la legislatura, el maig de 2005. El maig de 
2006 abandona la militància a Eusko Alkartasuna. 
 
El 2008 és condemnat per desobediència pel Tribunal Suprem, presidit pel jutge 
Marchena, en haver-se negat a dissoldre el grup parlamentari Euskal Sozialista 
Abertzaleak. Pateix multa i inhabilitació per a càrrec públic durant un any a partir 
de la sentència. 
 
El juliol del 2012 es fa càrrec de la Direcció de l´Institut Català de les Empreses 
Culturals, on roman fins al gener del 2013. 
 
Cantant professional entre 1971 i 1983, segueix dedicant-se a la música i fent 
recitals tant dins com fora del País Basc, generalment amb caràcter benèfic. El 
novembre de 2000 va editar el seu setè disc, i el mes de maig de 2006 presentà 
el seu vuitè àlbum, “Ponts de l'ànima – Arimaren zubiak”, cantat en català i 
euskera. L´ultim disc, datat el 2012, és un recopilatori de les seves cançons més 
conegudes. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern aporta 400.000 euros a la Sala Beckett  
 
El Govern ha aprovat concedir una subvenció a la Fundació Sala 
Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia per un import de 400.000 euros 
per finançar les activitats de la Sala Beckett durant l’any 2019. 
 
Situada al barri del Poblenou de Barcelona, la Sala Beckett és un espai de 
referència en la creació, formació i experimentació teatral, dedicat especialment 
a la promoció de la dramatúrgia contemporània i la difusió de l’autoria teatral 
catalana. És punt de trobada de dramaturgs amb creadors escènics i amb 
professionals de diferents àmbits i disciplines. En aquest sentit, a la Sala 
Beckett s’hi realitzen cursos i laboratoris, conferències, trobades i tot tipus 
d’activitats d’intercanvi, pensament i debat sobre dramatúrgia i món 
contemporani, a banda de l’activitat de producció i programació d’espectacles. 
 
La Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia és l’òrgan 
rector de la Sala Beckett. Compta amb un patronat format per 12 dramaturgs i 
vetlla per l’acompliment dels objectius fundacionals i garanteix la transparència 
i el funcionament democràtic de l’entitat. 
 
 
El Govern farà una consulta pública prèvia al Decret d’organització de 
l’EADOP 
 
El Govern realitzarà una consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de 
decret d’organització de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de 
la Generalitat de Catalunya (EADOP). És necessària una nova regulació 
organitzativa perquè la vigent no s’adapta a l’actual context normatiu, ja que va 
entrar en vigor fa 19 anys. Es tracta d’una consulta que s’adreçarà al conjunt de 
la ciutadania i tindrà una durada de 15 dies.  
 
Adaptar l’organització i el funcionament de l’EADOP a l’entorn normatiu que ha 
de complir, particularment en matèria de gestió pressupostària, és un motiu pel 
qual esdevé necessària la nova proposta normativa. També ho és determinar 
els ingressos que corresponen a l’EADOP a partir de les activitats que realitza 
així com adequar la seva regulació a les previsions legals sobre la perspectiva 
de gènere i la promoció de la paritat de sexes. 
 
A més, la nova normativa vol dotar el Consell d’Administració de l’EADOP d’una 
regulació per al seu funcionament òptim i adaptada a l’evolució del marc legal 
en matèria d’òrgans col·legiats. També per adequar la composició del Consell 
d’Administració a l’evolució dels àmbits d’actuació de l’EADOP i a la progressiva 
dependència tecnològica de les seves funcions. Finalment, també atribuir al 
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Consell d’Administració de l’EADOP l’aprovació de determinades qüestions 
essencials la decisió sobre les quals ha de correspondre al seu màxim òrgan 
de govern. 
 
A més, es creu necessària la nova regulació per adaptar les referències a 
òrgans administratius als canvis produïts en l’estructura de l’Administració de la 
Generalitat i a les modificacions que aquesta pugui tenir en el futur. 
 
 
El Govern crea la comissió gestora del Consell Comarcal del Barcelonès i 
estableix la seva composició i funcions  
 
El Govern ha acordat crear la comissió gestora del Consell Comarcal del 
Barcelonès com a òrgan provisional que administrarà aquesta comarca, fins que 
l’Executiu aprovi definitivament el decret que marqui la distribució i traspàs de 
competències i serveis d’aquest consell comarcal, dissolt per llei a principis 
d’aquest any.  
 
La comissió gestora del Consell Comarcal del Barcelonès estarà integrada per 
la directora general d’Administració Local, que n’exerceix la presidència; la sub-
directora general de Supervisió i Tutela Financera de la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la 
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; un representant de la Intervenció 
General de la Generalitat; el president del Consell Comarcal del Barcelonès; i 
el gerent del Consell Comarcal del Barcelonès. 
 
Per dur a terme les seves funcions, la comissió gestora compta amb el suport 
del personal actualment adscrit al Consell Comarcal del Barcelonès i dels 
organismes, entitats i empreses vinculats o dependents. 
 


