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El Govern recupera i impulsa la definició d’una política 
fiscal corporativa de la Generalitat  

 

 L’objectiu és dissenyar un model de gestió i un protocol d’actuació 
per al conjunt del sector públic que anticipi el risc fiscal i redueixi 
la inseguretat jurídica en l’aplicació dels tributs  
 

 La voluntat és que aquest model de política fiscal corporativa 
s’acabi de definir el segon trimestre del 2020 i en una segona fase 
implementar-lo, amb mesures concretes per reduir litigis i 
ineficiències 
 

 Amb aquesta iniciativa es recupera la filosofia de l’anomenada 
‘tramitadora’, suspesa el 18 de desembre del 2017 per l’aplicació de 
l’article 155   

 

El Govern ha acordat encarregar a la Secretaria d’Hisenda la definició d’un 
model de política fiscal corporativa de la Generalitat. Amb aquesta iniciativa, 
l’administració catalana vol recuperar l’essència del pla de centralització dels 
pagaments dels tributs de titularitat estatal (IRPF, IVA i Impost de Societats) 
l’anomenada ‘tramitadora’. El Govern va aprovar aquest projecte el 25 d’abril 
del 2017, però el BOE el va deixar sense efecte el 18 de desembre del mateix 
any, amb l’aplicació de l’article 155 per part del Govern espanyol.    
 
Actualment, no existeix un protocol d’actuació homogeni de les entitats del 
sector públic català pel que fa a les seves obligacions amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària. Això suposa una sèrie d’ineficiències que el Govern 
vol corregir amb aquest encàrrec a la Secretaria d’Hisenda, que preveu no 
només recobrar la filosofia de la ‘tramitadora’ sinó ampliar-lo i reforçar-lo,  amb 
un procediment i un enfocament diferent. La prioritat passa ara per definir  
l’estratègia de la política fiscal corporativa de la Generalitat, que comportarà, 
entre d’altres, la definició d’una política de control i gestió de riscos fiscals, d’una 
estratègia fiscal (model de bones pràctiques, protocols d’actuacions homogenis, 
etc.), d’un model de governança i de l’establiment d’una cartera de serveis 
tributaris). En una segona fase s’implementarà i es decidiran mesures concretes 
per reduir litigis, evitar duplicitats i ineficiències i reduir la inseguretat jurídica en 
la gestió en matèria fiscal. La voluntat és que aquesta estratègia de política 
fiscal s’acabi de definir el segon trimestre del 2020.     
 
L’objectiu de definir un model de política fiscal corporativa és triple: en primer 
lloc, dissenyar un protocol d’actuació únic, homogeni, integral i coordinat en 
matèria fiscal que inclogui el conjunt d’ens i organismes que conformen el seu 
sector públic i que actualment sumen un total de 182 entitats. En segon lloc,  
definir un model de gestió de riscos fiscals, que permetrà al Govern anticipar-
se a possibles litigis, evitar duplicitats i ineficiències en la gestió dels assumptes 
fiscals, i reduir la inseguretat jurídica en l’aplicació del sistema tributari. I en 
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tercer lloc, prestar a totes les entitats que configuren el sector públic de la 
Generalitat serveis tributaris com ara d’assessoria, formació, coordinació de 
suport tecnològic i de tramitació i assessorament operatiu. 
 
Gràcies a aquesta política fiscal corporativa, la Generalitat disposarà d’una visió 
global de la fiscalitat del sector públic. Això li permetrà guanyar en eficiència i 
estalviar costos, perquè els organismes i entitats es podran beneficiar de 
l’homogeneïtzació de procediments i sistemes de gestió unificats, 
assessorament fiscal i altres serveis, així com de la compra i provisió 
centralitzada de productes de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació (TIC).  
 
També es generaran economies d’escala, fomentant la coordinació, 
homogeneïtzació de criteris, protocols, instruments i la gestió del coneixement 
en matèria fiscal. Finalment, aquesta política incrementarà la transparència en 
matèria fiscal i en el foment del compliment cooperatiu. 
 
El màxim retorn social dels recursos 
Amb l’acord de Govern, es dona compliment a una de les mesures del Pla de 
Govern de la XII legislatura que estableix “buscar el màxim retorn social als 
recursos públics a favor de la ciutadania” i “la implantació d’una política fiscal 
corporativa per racionalitzar i optimitzar el pagament d’impostos per part del 
sector públic a Catalunya”.  
 
Aquesta política s’emmarca en la línia de les tendències actuals de les grans 
corporacions públiques i les grans empreses d’arreu del món en matèria de bon 
govern corporatiu i bones pràctiques tributàries, que treballen per realitzar una 
gestió eficaç del seu risc tributari i proporcionar una major seguretat jurídica a 
les seves corporacions.  
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El Govern impulsa els tràmits per calcular el salari 
mínim català de referència i avaluar la seva incidència 

 

 Els departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i el 
de Treball, Afers Socials i Famílies impulsaran els treballs tècnics 
necessaris per obtenir el càlcul 

 

 Els resultats d’aquest càlcul i el seu impacte es presentaran en un 
termini màxim de tres mesos 

 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui encarregar al Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies que impulsin els treballs tècnics necessaris per obtenir una 
estimació del salari mínim català de referència (SRM) que es calcularà en 
termes de cost de vida i equitat salarial. L’acord també preveu que, un cop 
obtinguda aquesta estimació, s’avaluï la incidència de la seva implantació, 
incloent-hi el cost que tindria per a l’Administració pública.  

 
Els departaments responsables de portar a terme el càlcul hauran de presentar 
el resultat dels treballs en un termini màxim de tres mesos. Un cop presentat, 
es convocarà el Consell de Relacions Laborals —que agrupa agents socials, 
sindicats i patronals— per tal d’iniciar un procés de concertació social que 
permeti establir un salari mínim de referència diferenciat per a Catalunya.  
 
Insuficiència del SMI estatal 
L’increment del salari mínim interprofessional (SMI) aprovat pel Govern de 
l’Estat espanyol a finals de 2018 no va tenir en compte les diferències del cost 
de la vida existents als diferents territoris i, en conseqüència, manté en situació 
de pobresa els perceptors d’aquells territoris que tenen uns costos més elevats. 
Aquest fet comporta perjudicis sobre els drets de les persones, però també 
impacta negativament sobre l’eficiència i la productivitat de l’economia catalana. 
 
Per tal de corregir aquesta situació, el Govern de la Generalitat impulsa ara 
l’establiment d’un salari mínim català de referència adequat a la realitat social i 
econòmica de Catalunya. Davant les limitacions competencials de la Generalitat 
en aquesta matèria, que impedeixen implementar la mesura mitjançant 
l’aprovació d’un text legal, el Govern aposta per la seva implantació per la via 
dels convenis col·lectius. 
 
L’impuls al salari mínim català de referència és una de les mesures previstes 
en l’Agenda Catalana per la Prosperitat que està desenvolupant el Govern per 
tal avançar cap a un creixement compartit i sostenible. Alhora, s’alinea amb els 
preceptes recollits al Pla de Govern per a la XII legislatura relatius a la cohesió 
social i l’enfortiment d’una economia pròspera i justa.  
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El Govern impulsarà mesures urgents per pal·liar els 
danys ocasionats per l’incendi forestal a les comarques 
de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià 

 

 S’habiliten línies de crèdit, per un import de 5 milions d’euros, amb 
condicions avantatjoses perquè les persones afectades puguin 
restituir al més ràpidament possible el seu potencial productiu 

 

 També es realitzaran actuacions destinades a facilitar la 
regeneració natural del bosc i millores en les infraestructures 
bàsiques de regadiu i per a la prevenció d'incendis forestals 

 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui impulsar mesures urgents per 
pal·liar els danys ocasionats per l’incendi forestal iniciat el 26 de juny de 2019 
al municipi de la Torre de l’Espanyol i que va afectar terrenys forestals, agrícoles 
i urbans de les comarques de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià.  
 
Entre les mesures aprovades, destaca l’establiment de línies de crèdit amb 
condicions avantatjoses perquè les persones titulars puguin restituir al més 
ràpidament possible els danys. Aquesta línia de préstecs per import de 5M€ 
s’articularà a través de l’Institut Català de Finances, i podrà ser ampliada segons 
les disponibilitats pressupostàries.  
 
Poden ser beneficiaris dels ajuts i les subvencions les comunitats de regants,  
els titulars d’explotacions agrícoles o ramaderes que tinguin la condició 
d’agricultor professional o d’explotació agrària prioritària i els titulars 
d’explotacions forestals. 
 
La finalitat d’aquests préstecs és recuperar el potencial productiu de les finques 
afectades per l’incendi a fi de finançar les necessitats de circulant i inversions 
per a la replantació o restauració dels conreus llenyosos, la reparació i 
restauració de les infraestructures hidràuliques de regadiu i la rehabilitació de 
les xarxes de reg de les parcel·les afectades que estiguin declarades de regadiu 
a la darrera DUN. 
 
En l’àmbit forestal, les mesures previstes consistiran en la restauració de la 
coberta vegetal afectada per  evitar l’erosió del terreny i facilitar la regeneració 
natural. Aquestes actuacions inclouen tant la realització de feixinades amb les 
restes de la vegetació cremada en les zones amb el risc d’erosió més elevat, 
com la retirada de la fusta cremada, que es valoritzarà com a biomassa dins 
mateix de Catalunya.  
 
Aquestes intervencions seran dutes a terme per les unitats corresponents del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i les entitats 
vinculades a la Generalitat,  i tindran caràcter gratuït per als propietaris afectats, 
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tot i que els productes forestals resultants queden a disposició de les 
administracions que s’han fet càrrec de l’execució dels treballs.    
 
Un altre bloc de mesures preveu intervencions estratègiques en infraestructures 
bàsiques per a la prevenció d'incendis forestals com ara la neteja i el 
condicionament de camins, l’establiment de franges estratègiques de protecció 
i punts d’aigua, la construcció dels trams necessaris per realitzar els treballs de 
restauració i també l’extensió de les xarxes de regadiu a parcel·les agrícoles 
aptes per a regadiu amb finalitat de prevenció d’incendis.  
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El Govern autoritza la pròrroga per un any del contracte 
per a l’organització del Gran Premi de Fórmula 1 a 
Catalunya   

 
 La posterior signatura garantirà la celebració de la 30a edició 

consecutiva d’aquest esdeveniment al circuit de Barcelona-
Catalunya, a Montmeló 

 
El Consell Executiu ha autoritzat avui la societat Circuits de Catalunya, SL, a 
signar la pròrroga per un any del contracte d’organització del Gran Premi 
d’Espanya de F1 per a l’any 2020 amb l’empresa Formula One World 
Championship Limited (FOWC). La signatura posterior garantirà la celebració 
de la 30a edició consecutiva d’aquest esdeveniment al circuit de Barcelona-
Catalunya, a Montmeló. 
 
El Gran Premi de F1 a Catalunya és un actiu que contribueix al posicionament 
de Catalunya al món en els àmbits del turisme i de l’automoció. La seva 
continuïtat, a més, permetrà mantenir la presència del Circuit de Barcelona-
Catalunya en el calendari de les principals competicions de motor estatals i 
internacionals mentre s’elabora un Pla estratègic per al Circuit de Catalunya a 
llarg termini.  
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El Govern aprova el Pla anual de cooperació al 
desenvolupament 2019 

 

 És el primer pla anual del nou Pla director de cooperació 2019-2022, 
emmarcat en l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible 
 

 La Generalitat de Catalunya destinarà un total de 36,7 milions 
d’euros a ajut oficial al desenvolupament el 2019 

 

 El Congrés Internacional d’Esport i Desenvolupament al mes 
d’octubre consolida l’esport com a eina estratègica per al 
desenvolupament 

 

El Govern ha aprovat el  Pla anual de cooperació al desenvolupament 2019, un 
document que recull les accions previstes pel Govern en matèria de cooperació 
internacional, tant aquelles impulsades per l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (ACCD) com la resta d’unitats del Govern que hi treballen. 
 
La dotació pressupostària és de 36,7 milions d’euros, distribuïts entre l’ACCD 
(17.4 milions d’euros) i la resta de departaments (19,3 milions d’euros). En 
concret, es preveu una despesa de 20,32 milions d’euros per a projectes de 
desenvolupament; 5,95 milions d’euros a educació per al desenvolupament; i 
4.05 milions d’euros per a acció humanitària. 
 
La major part d’aquest import es dedica a projectes i programes (25.91 milions); 
uns 937.000 euros es destinen a suport a estructures d’organitzacions i entitats; 
i 3.13 milions a beques i activitats de recerca; finalment, les assistències 
tècniques tindran una despesa aproximada de 322.000 euros. 
 
Una de les actuacions més rellevants és la convocatòria de programes 
concertats biennals de l’ACCD. Es tracta d’actuacions de desenvolupament i 
educació per al desenvolupament, amb una execució màxima de 30 mesos, i 
amb una dotació global d’11 milions d’euros per als anys 2019 i 2020. 
  
També aquest 2019 està en marxa una nova edició del Programa català de 
protecció de defensors i defensores dels drets humans, una iniciativa conjunta 
de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i l’ACCD. Consisteix en un 
acompanyament integral a les persones defensores, de sis mesos de duració. 
Durant la seva estada a Catalunya, se’ls ofereix atenció psicosocial, diversos 
tipus de formació i suport per a la incidència internacional, així com 
l’acompanyament al retorn. 
 
Encara en la línia de buscar sinergies entre les diferents unitats del Govern, 
l’ACCD impulsa l’Acord de voluntats per a la prevenció de les violències i la 
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promoció del dret a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no 
repetició als països socis de la cooperació catalana i a Catalunya, juntament 
amb l’ICIP, el Departament de Justícia (Memorial Democràtic i Direcció General 
de Memòria Democràtica) i el Departament de Cultura (Arxiu Nacional de 
Catalunya). 
 
El Pla incorpora també noves temàtiques, entre les quals destaca l’esport i la 
seva capacitat de contribució als objectius de desenvolupament global. Els dies 
17 i 18 d'octubre de 2019 tindrà lloc el Congrés “Esport i Cooperació 
Internacional”. Coorganitzat per la Direcció General de Cooperació al 
Desenvolupament i la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, té 
com  a  objectiu  consensuar  i  establir  els  principis  bàsics  que  han  d’integrar  
els objectes  i  les  accions  sobre  esport i  activitat  física  per  al  
desenvolupament  i  la  pau  a  fi  de  promoure processos de transformació 
individual i col·lectiva que impactin positivament en els contextos diversos que 
ha d’atendre la cooperació internacional.  
 
Una de les actuacions destacades en clau d’acció humanitària és la resposta 
de Catalunya al cicló Idai, que va assotar Moçambic el mes de març, i al qual el 
Govern va respondre activant un conveni entre l’ACCD i el Fons Central de 
Resposta a Emergències de les Nacions Unides (CERF), al qual s’han destinat 
290.000 euros. A través d’aquest conveni, l’ACCD ha concretat col·laboracions 
amb l’UNICEF i l’ACNUR. El CERF va activar actuacions en els àmbits de la 
salut, l’alimentació, la protecció i l’educació, i prioritzant grups en situació de 
vulnerabilitat com són infants, dones embarassades o persones amb 
discapacitat. 
 
El Pla director 2019-2022 renova l’aposta de la planificació precedent de basar 
la seva capacitat transformadora en un enfocament integrat, a partir de la 
incorporació de les perspectives de gènere i de drets humans. L’enfocament de 
gènere i basat en drets humans (EGiBDH) resultant s’ha consolidat com un tret 
distintiu de la cooperació catalana. Per això, la prioritat per al 2019 és treballar 
per al conjunt de la Generalitat i adoptar el tractament de l’EGiBDH que permeti 
una actuació de Govern unificada. 
 
D’altra banda, el text recull també la priorització de la coherència de les 
polítiques per al desenvolupament (CpD), un concepte que ha anat més enllà 
d’una funció pal·liativa dels impactes negatius de l’acció del Govern a l’exterior, 
i s’ha convertit en un instrument central per a la provisió del bé públic global que 
és el desenvolupament.  
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El Govern aprova la creació administrativa de 8 
instituts, 25 instituts escola i 1 centre de formació 
d’adults per al curs 2019-2020 

 

 L’objectiu és donar resposta a les necessitats d’escolarització de 
determinats municipis 

El Govern ha aprovat, a través del Departament d’Educació, l’acord pel qual  es 
creen administrativament 8 instituts, 25 instituts escola i 1 centre de formació 
d’adults per al curs 2019-2020. La previsió de la demanda d’escolarització 
aconsella revisar, en determinats municipis, l’oferta de places escolars 
públiques per tal de possibilitar una millor resposta a les necessitats educatives.  

El  curs escolar 2019-2020 iniciaran la seva activitat lectiva els següents 

centres: 

Consorci d’Educació de Barcelona 

 Institut Sagrera Sant Andreu  

 Institut Pedralbes  

 Institut Escola Arts  

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques 

 Institut Escola Sant Quintí de Mediona a Sant Quintí de Mediona 

 Institut Escola Baldomer Solà a Badalona 

 Institut Escola Rafael Alberti a Badalona 

 Institut Escola Sant Jordi a Badalona 

 Institut Escola Pere Lliscart a l’Hospitalet de Llobregat 

 Centre de Formació d’Adults Sant Adrià de Besòs a Sant Adrià de Besòs 
s 

 Institut Escola Pallaresa a Santa Coloma de Gramenet 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat 

 Institut El Prat de Llobregat al Prat de Llobregat 

 Institut Escola Pepa Colomer al Prat de Llobregat 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central 

 Institut Escola Barnola a Avinyó 

 Institut Escola Pompeu Fabra al Pont de Vilomara i Rocafort 

 

Serveis Territorials a Girona 
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 Institut Escola El Bruel-Empuriabrava a Castelló d’Empúries 

 Institut de Sarrià de Ter a Sarrià de Ter 

 Institut Sant Quirze a Lloret de Mar 

 

Serveis Territorials a Lleida 

 Institut Escola Magraners a Lleida 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental 

 Institut Escola Pla de L’Avellà a Cabrera de Mar 

 Institut Escola Montagut a Santa Susanna 

 Institut Escola Pallerola a Sant Celoni 

 

Serveis Territorials a Tarragona 

 Institut Escola Teresina Martorell al Vendrell 

 Institut Escola Montsant a Cornudella de Montsant 

 

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre 

 Institut Escola Agustí Barberà a Amposta 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental 

 Institut Escola Can Llobet a Barberà del Vallès 

 Institut d’FP de Castellar del Vallès a Castellar del Vallès 

 Institut Escola Sant Esteve a Castellar del Vallès 

 Institut Escola El Viver a Montcada i Reixac 

 Institut Escola El Martinet a Ripollet 

 Institut Escola Els Pinetons a Ripollet 

 Institut Escola Teresa Altet a Rubí 

 Institut Narcisa Freixas i Cruells a Sabadell 

 Institut d’FP Sant Cugat del Vallès a Sant Cugat del Vallès 

 Institut Escola Pere Viver a Terrassa 
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El Govern aprova transferir 2 M€ al Consorci 
d’Educació de Barcelona per finançar ajuts de 
menjador 

 Es tracta d’una aportació extraordinària per donar resposta a les 
necessitats dels alumnes que compleixen els requisits per obtenir 
una beca menjador 

 
El Govern ha aprovat avui l'acord pel qual autoritza el Departament d’Educació 
a dur a terme una transferència de crèdits pressupostaris al Consorci 
d’Educació de Barcelona (CEB) per finançar els ajuts de menjador que es 
concedeixen a la ciutat de Barcelona per un import de 2.000.000 euros.  
 
Es tracta d’una aportació extraordinària que té com a objectiu donar resposta a 
les necessitats dels alumnes que compleixen els requisits per obtenir una beca 
menjador d’acord amb el nou llindar de la pobresa establert a l’Idescat, posat 
en marxa fa tres cursos.  
 
Aquests 2.000.000 d’euros corresponen a una transferència de crèdits de 
diferents conceptes pressupostaris del capítol 4 al capítol 6 del Departament 
d’Educació del pressupost per al 2017, que està prorrogat per al 2019. 
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El Govern destina 4,1 M€ a la promoció del consum de 
fruita i hortalisses i de llet a les escoles per al curs 2019-
2020 

 

 El nombre de centres educatius que han formalitzat l’adscripció als 
Programes Escolars de Fruita i Llet és de 1.714, corresponents a 
375.000 alumnes 

 
El Govern ha aprovat avui una nova campanya adreçada a la promoció i el 
subministrament de fruites i hortalisses i llet a l’alumnat de centres escolars per 
al curs 2019-2020, a la qual es destinaran 4.156.550€. 
 
L’objectiu essencial d’aquest Pla és contribuir a promoure els hàbits alimentaris 
saludables entre la població infantil, associar-los a la dieta mediterrània i reduir 
els nivells d’obesitat infantil. I és que el consum de fruita i llet entre els infants 
és més baix del que seria recomanable, i el fet de consumir fruites, verdures i 
llet ha de formar part dels hàbits alimentaris de les famílies i la seva compra 
hauria d’estar enfocada envers els beneficis que aporten per a la salut.  
 
Aquestes campanyes es duen a terme anualment amb l’objectiu de promocionar 
i distribuir fruita i hortalisses i llet a l’alumnat de centres educatius, en el marc 
del Pla de consum de fruita i llet als centres educatius. L’objecte d’aquestes 
campanyes és, doncs, promoure, en l’àmbit territorial de Catalunya, el consum 
de fruita i hortalisses i de llet mitjançant el seu subministrament a l’alumnat de 
centres educatius en el marc de l’esmentat pla. 
 
Catalunya impulsa, per onzè any consecutiu, el curs 2019-2020, el Pla de 
consum de fruita i hortalisses a les escoles, i per tercera vegada el de llet. 
Ambdós compten amb el suport financer europeu i la col·laboració dels 
departaments d’Agricultura, d’Educació i de Salut. 
 
Val a dir que durant aquest curs 2018-2019 s’han distribuït unes 1.050 tones 
(poma, pera, mandarina, taronja, nectarina, préssec, paraguaià, cirera, 
maduixot, albercoc, nespra, kiwi, pastanaga i cirerol) i 360.000 litres de llet. 
 
El pla de fruita i hortalisses del curs 2018-2019 ha arribat a més de 261.000 
alumnes de 1.100 escoles d’arreu de Catalunya, mentre que el de llet ha arribat 
a 61.240 alumnes de 403 escoles. 
 
A més, per donar suport a la distribució de fruita, s’han realitzat tallers 
relacionats amb hàbits de consum saludables i visites a explotacions agràries. 
 
Per al curs 2018-2019, s’ha mantingut la franja d’edat dels nens que participen 
en els plans: 2n cicle d’educació infantil, de 3 a 6 anys, i tota l’educació primària, 
de 6 a 12 anys. Els programes estan finançats per la UE.  
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El Govern aportarà 8,4 M€ al Centre Internacional de 
Mètodes Numèrics a l’Enginyeria 

 
 Aprovada la subscripció del contracte programa 2020-2023 amb 

aquest consorci públic format pels departaments de Territori i 
Sostenibilitat i d’Empresa i Coneixement i la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) 

 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui la subscripció del primer contracte 
programa, 2020-2023, entre el Govern, mitjançant els departaments de Territori 
i Sostenibilitat i d’Empresa i Coneixement, i el consorci públic del Centre 
Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), amb un import total 
de 8,4 milions d’euros. 
 
El CIMNE, integrat pel Govern i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
es va crear el 1987  amb el suport de la UNESCO per promoure la investigació 
dels mètodes numèrics i la seva aplicació per a la solució de problemes 
científics i tecnològics de l’enginyeria civil, ambiental, mecànica, aeronàutica i 
naval.  
 
És un centre internacional de recerca i desenvolupament de referència i 
l’objectiu del contracte programa és potenciar-lo perquè pugui esdevenir un 
referent, consolidant la seva projecció  internacional i reforçant la seva 
estructura de transferència de coneixement. El presideix el conseller de Territori 
i Sostenibilitat. 
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El Govern aprova destinar 7 M€ a la construcció i 
millora de diferents infraestructures de gestió de 
residus 

 
 L’Agència Catalana de Residus concedirà subvencions que es 

destinaran a la construcció d’una planta de compostatge i millora 
del Centre de tractament de residus de l’Espluga de Francolí; 
l’ampliació del dipòsit controlat del Pla de l’Estany i la realització de 
diverses actuacions a la planta de tractament biològic de Botarell 

 
El Consell Executiu ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, a concedir subvencions a diferents ens 
públics per a la construcció i millora de diferents infraestructures de gestió de 
residus per valor de més de set milions d’euros. En concret, les aportacions 
serviran per finançar la construcció d’una planta de compostatge i millorar el 
Centre de tractament de residus de l’Espluga de Francolí, a la Conca de 
Barberà; ampliar el dipòsit controlat del Pla de l’Estany, a Puigpalter; i realitzar 
diverses actuacions a la planta de tractament biològic de Botarell, al Baix Camp. 
 
3,8 MEUR per construir una planta de compostatge i millorar el Centre de 
Tractament de Residus (CTR) de l’Espluga de Francolí, a la Conca de 
Barberà 

 
Al Centre de tractament de residus (CTR) està previst construir una planta de 
tractament de la fracció resta dels residus i millorar la planta de compostatge de 
la fracció orgànica. D’aquesta manera, la nova planta permetrà un tractament 
previ dels residus, i un aprofitament dels recursos, abans d’abocar-los 
indiscriminadament al dipòsit controlat. Les principals actuacions inclouran els 
moviments de terres i l’obra civil necessària per adequar el vial d’accés a la nau, 
de nova construcció. L’edifici  disposarà de recepció de residus en moll de 
descàrrega, una àrea de pretractament per a la selecció automatitzada de la 
matèria orgànica i d’altres materials valoritzables a través de maquinària 
electromecànica, a més d’una àrea d’expedició del rebuig i espais per a 
maniobres.  
 
A banda de la nau, la planta comptarà amb unes sitges amb ventilació forçada 
per a la bioestabilització de la matèria orgànica seleccionada i la descomposició 
de la que es recull selectivament, com a procés previ al de la maduració. Aquest 
conjunt de sitges es dotarà de cobertes i instal·lacions complementàries, com 
les de reg o les de recollida de lixiviats. 
 
Les obres les subvencionarà l’ARC amb un pressupost màxim de 3,8 milions 
d’euros, procedents del Fons de gestió del cànon de residus municipals. Aquest 
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fons es nodreix dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
municipals, uns impostos ecològics que contribueixen al finançament del cost 
que comporta la implantació de la gestió sostenible de les deixalles municipals.  
 
2,5 MEUR per ampliar el dipòsit controlat del Pla de l’Estany, a Puigpalter 
 
L’Executiu ha aprovat subvencionar íntegrament el cost de les obres d’ampliació 
del dipòsit controlat del Pla de d’Estany, situat a Puigpalter, entre Banyoles i 
Porqueres, propietat del Consell Comarcal. També finançarà el segellament de 
la fase actual de l’abocador i la construcció d’una planta de transferència de 
residus. L’import de totes les actuacions ascendeix a 2,5 milions d’euros, que 
procediran també del Fons del cànon de residus municipals.  
 
Des d’un inici, estava previst omplir el dipòsit en tres fases. La primera ja s’ha 
executat, s’hi han dipositat els residus i s’ha segellat l’àmbit. Actualment està 
en funcionament la segona, que té una capacitat romanent per admetre residus 
durant poc més d’un any. La tercera està pendent de preparar-se. Gràcies a la 
subvenció de l’ARC, es podrà segellar la segona fase quan el vas quedi del tot 
ple. Mentrestant, s’enllestirà la tercera, que garantirà poder seguir abocant 
residus en el moment que el vas actual quedi reblert.  
 
També es construirà  una planta de transferència des d’on la fracció resta dels 
residus municipals es distribuirà fins a la futura planta de la Garrotxa. Allà rebran 
el tractament previ a la disposició que preveu la normativa. Les altres fraccions 
–com els envasos o el paper i el cartró– s’enviaran a d’altres plantes de gestió. 
 
713.000 euros per a diverses actuacions a la planta de tractament biològic 
de Botarell, al Baix Camp 
 
El Govern ha autoritzat destinar fins a 713.000 euros a diverses actuacions de 
millora de la planta de tractament biològic de Botarell. L’acord suposa 
incrementar en més de 100.000 euros l’import inicialment aprovat pel Consell 
de direcció de l’ARC l’octubre de 2016, per causa del redimensionament del 
projecte i el canvi d’ubicació d’una nova nau dins la parcel·la on s’ubica la 
instal·lació. La resta de la inversió necessària per executar el projecte, que és 
d’uns 95.000 euros, anirà a càrrec del Consorci de Gestió de Residus del Baix 
Camp. L’import total de l’actuació és d’uns 808.000 euros, destinats 
principalment a la construcció d’una nau oberta amb trinxeres per al 
compostatge. 
 
Aquesta planta de compostatge, amb una capacitat de tractament de 30.715 
tones anuals, va entrar en servei a meitat dels anys 90 i dona servei a les 
comarques del Baix Camp, l’Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. Amb 
aquestes actuacions es podrà millorar el tractament de la matèria orgànica.  
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El Govern de la Generalitat aprova el pressupost per a 
l’arrendament de 263 vehicles lleugers per al cos de 
Bombers de la Generalitat 

 

El Govern ha aprovat avui la despesa per a l’arrendament de 263 vehicles 
lleugers destinats a la renovació del parc mòbil del Cos de Bombers de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Aquest 
arrendament suposarà una inversió per part del Departament d’Interior de 
18.513.000,00 €. 
 
Els Bombers de la Generalitat compten amb un parc mòbil de 360 vehicles 
lleugers i l’acord respon a la necessitat de disminuir l’antiguitat i el desgast 
d’aquesta tipologia de vehicles, actualitzant i millorant el parc mòbil amb criteris 
d’eficiència energètica i mediambiental, incorporant nova tecnologia en 
sistemes de seguretat mecànica, reduint la despesa de manteniment i 
incrementant la seguretat i el confort dels seus ocupants. 
 
D’aquests 263 vehicles lleugers, 180 seran per substituir unitats de propietat 
que es donaran de baixa i la resta cobriran les baixes d’altres unitats que 
finalitzen el seu contracte d’arrendament. La tipologia dels vehicles substituïts 
són:  
 

 30 UTP_unitat de transport personal 

 34 USL_unitat de suport logístic 

 57 UPCL_unitat de personal i càrrega lleugera 

 13 UCA_unitat de càrrega 

 129 UPC_unitat de personal i càrrega. 
 
La durada d’aquesta nova adjudicació d’arrendament serà de cinc anys i la 
previsió és que les primeres unitats s’incorporin a principis de l’any 2020 mentre 
que la resta ho faran esgraonadament. D’aquesta manera, la data mínima de 
matriculació dels vehicles restants de la flota dels Bombers de la Generalitat, 
serà superior a l’any 2006.  
 
Aquesta licitació estava prevista en el Pla Estratègic de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments per al període 2017-2022. 
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El Govern aprova el trasllat dels jutjats de Mollet del 
Vallès a l’edifici de Can Fàbregas  

 

 El Consell Executiu dona llum verda a la despesa de 10 MEUR per 
fer front al lloguer del local 
 

 Les noves instal·lacions entraran en funcionament aquest 2019 
 

El Consell Executiu d’aquest dijous ha aprovat el tràmit per traslladar els jutjats 
de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) a l’edifici de Can Fàbregas. El Departament 
de Justícia ha llogat el local per un import de 29.000 euros mensuals, que 
pagarà durant 20 anys. Les obres d’adequació van començar el passat 
desembre i marxen sobre el calendari previst. Les instal·lacions entraran en 
funcionament abans d’acabar l’any. Les obres van a càrrec del propietari de 
l’edifici. Justícia hi instal·larà el mobiliari i els equips informàtics.  
Amb aquest tràmit, ha quedat aprovada la despesa de 10.008.651 milions 
d’euros per fer front a les mensualitats dels pròxims 20 anys. D’aquesta manera, 
el Govern garanteix que els pressupostos de les dues pròximes dècades 
disposin sempre d’una partida per al lloguer del local. 
 
Uns 700 m2 més d’espai  
El nou edifici permetrà agrupar en un mateix espai els jutjats i el Registre Civil, 
que actualment estan ubicats en diferents punts de la ciutat. Can Fàbregas 
disposarà de 2.800 m2 de superfície en dues plantes: planta baixa (1.408 m2) i 
planta primera (1.391 m2). En total, els jutjats de Mollet guanyaran uns 700 
m2 d’espai respecte de les dependències actuals.  
 
El Departament de Justícia, d’altra banda, ha traslladat a la Direcció General de 
Patrimoni la proposta de llogar 500 m2 més d’espai de Can Fàbregas per poder 
ubicar-hi la Fiscalia. La resolució, però, arribarà el 2020, quan l’edifici ja estigui 
en funcionament.  
 
Protecció a les víctimes  
Els jutjats actuals del carrer d’Anselm Clavé no compleixen les condicions 
necessàries per prestar un bon servei. Amb el trasllat al nou edifici, el 
Departament resol els problemes de deteriorament i falta d’espai de les 
instal·lacions actuals, que, per exemple, no disposen d’espais imprescindibles, 
com una zona de custòdia de presos i detinguts. El trasllat, de fet, és una petició 
llargament reivindicada pels professionals. 
 
Can Fàbregas, en canvi, disposarà d’uns espais més amplis i diàfans que 
milloraran la confortabilitat i la seguretat dels professionals i dels ciutadans, amb 
circuits diferenciats per protegir les víctimes i els testimonis. Tot l’edifici serà 
accessible per a persones amb mobilitat reduïda. El partit judicial de Mollet del 
Vallès presta servei a una població de més de 106.000 habitants de set 
municipis del Vallès Oriental.  
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El Govern destinarà 6 M€ a les famílies en risc 
d’exclusió social que hagin tingut un naixement, 
adopció, tutela o acolliment  

 

 Així s’atén la convocatòria 2019 per als períodes compresos entre 
l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2019 i l’1 de gener i el 31 
d’agost de 2020 

 

El Govern ha aprovat aquest dijous destinar 6 milions d’euros a les famílies en 
risc d’exclusió social i que hagin tingut o tinguin un naixement, una adopció, una 
tutela o un acolliment entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de 2020. 
Aquestes ajudes s’atorguen en funció del nivell d’ingressos de la unitat familiar 
per lluitar contra la marginació crònica i el perill d’exclusió així com per facilitar 
l’exercici d’una maternitat i una paternitat responsables.  

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet la proposta de 
despesa de 6.000.000,00 € per atendre la convocatòria 2019 per als períodes 
compresos entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2019 (200.000,00 €) i 
l’1 de gener i el 31 d’agost de 2020 (5.800.000,00 €).  
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El Govern destina 3,2 M€ a reforçar el personal tècnic 
del Programa referent d’ocupació juvenil 

 

 El programa té per objectiu facilitar i acompanyar la transició de les 
persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o 
ocupacional 

 
El Govern destinarà 3.238.400 euros fins al 2021 per reforçar el personal tècnic 
del Programa referent d’ocupació juvenil. Aquest programa, impulsat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), té per objectiu facilitar i acompanyar la 
transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o 
ocupacional. 
 
Actualment hi ha 75 referents d'ocupació juvenil que desenvolupen la seva feina 
en una seixantena d’entitats locals (ajuntaments i consells comarcals). Amb 
l’acord de Govern adoptat avui la plantilla de personal tècnic podrà incrementar-
se fins a 88 persones. 
 
Aquests professionals proporcionen una atenció personalitzada i 
individualitzada als joves, sobretot als més vulnerables, i treballen a les oficines 
Joves de manera coordinada amb  oficines de treball, centres educatius, 
dispositius de salut i serveis socials. 
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El Govern aprova una subvenció de 720.000 euros a 
Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) 

 

 L’objectiu és finançar les activitats per a la promoció de l’esport en 
edat escolar i la promoció de l’esport popular a Catalunya, 
especialment els World Sport Games 

 

El Govern ha aprovat destinar una subvenció de 720.000 euros a la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya (UCEC) amb l’objectiu de finançar les activitats 
per a la promoció de l’esport en edat escolar i l’esport popular, d’acord amb els 
programes de la Generalitat de Catalunya i la promoció de l’esport popular a 
Catalunya, especialment els World Sport Games, a través de la col·laboració 
amb els consells esportius durant l’any 2019. 

La UCEC com a entitat col·laboradora del Consell Català de l’Esport, rep aquest 
ajut per a la promoció general de l’activitat física i esport entre la població en 
edat escolar i per la població en general de Catalunya, col·laborant amb els 
Consells Esportius en la difusió i implementació de programes definits al Pla 
Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya, com son els Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya, el Pla Català d’Esport a l’Escola i l’Esport Blanc Escolar. 

La subvenció ha de permetre també optimitzar recursos per tal que l’esport 
escolar pugui arribar al màxim nombre d’infants i adolescents de totes les 
comarques i poblacions de Catalunya, especialment aquells/es amb unes 
condicions socioeconòmiques més vulnerables, així com potenciar accions per 
fomentar l’esport popular com a via per democratitzar l’activitat física a 
Catalunya i evitar que cap persona en quedi exclosa. 

L’aportació del Govern ajudarà també a continuar promovent conjuntament 
entre el CCE i la UCEC un model d’esport en edat escolar basat en els valors 
educatius de l’esport, en el foment dels hàbits saludables i en la introducció 
progressiva d’una oferta poliesportiva destinada a les etapes d’iniciació 
esportiva. 
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DISTINCIONS 

El Govern concedeix les distincions Jaume Vicens 
Vives 2019 a la qualitat docent a professors i projectes 
de les universitats catalanes 

 

 Els premis estan dotats amb 20.000 euros i es lliuraran durant la 
inauguració oficial del nou curs acadèmic 2019-2020, el proper 6 de 
setembre  

 

 Enguany s’atorguen per primer cop les mencions M. Encarna 
Sanahuja a la inclusió de la perspectiva de gènere en docència 
universitària 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat concedir les distincions Jaume Vicens 
Vives 2019, a la qualitat docent universitària, a tres professors i tres projectes 
de les universitats catalanes. Els guardonats han estat seleccionats a partir de 
les propostes fetes pels consells socials de les universitats públiques o òrgans 
equivalents de les universitats privades. Són els següents: 
 
Premis individuals, dotats amb 20.000 euros cadascun: 
 
Marta Sancho i Planas, professora de la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona (UB). En reconeixement a la seva trajectòria docent 
en l’àmbit de la història medieval i a la participació en diversos projectes 
d’innovació docent pioners en la introducció de les tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC) en la docència. També per a la incorporació del concepte 
de competències, tenint en compte les demandes de la societat i l’estudiantat. 
 
Miguel Valero García, professor de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació 
i Aeroespacial de Castelldefels de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). Per la seva trajectòria dedicada a la docència universitària i a la formació 
del professorat, així com a l’impuls de la innovació docent mitjançant la validació 
de noves metodologies actives centrades en l’aprenentatge de l’estudiantat. 
 
Josep Duran Carpintero, professor de la Facultat de Ciències de la Universitat 
de Girona (UdG). En reconeixement a la seva trajectòria professional, de la qual 
destaquen iniciatives innovadores sobre la virtualització de la docència i la 
divulgació de la química a la universitat i a la societat, combinant la ciència, l’ús 
de noves formes comunicatives, les noves metodologies i la formació de nou 
professorat. 
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Premis col·lectius, dotats amb 20.000 euros cadascun: 
 
Projecte per desenvolupar el màster universitari en Formació del Professorat, 
de la Universitat Ramon Llull (URL). Exemple de model d’aprenentatge actiu i 
interdisciplinari, d’innovació docent i integral d’avaluació pura per 
competències, mitjançant aportacions específiques a les especialitats del 
màster, com l’aprenentatge cooperatiu basat en projectes, la creació de 
paradigmes plurilingües o la introducció de les TIC i les TAC (tecnologies de 
l’aprenentatge i el coneixement). 
 
Projecte ‘Aprenentatge i servei en el camp de la nutrició: des de l’aula 
universitària a l’escola’, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV). Per la seva iniciativa docent innovadora que 
combina el procés d’aprenentatge i el servei basat en la prevenció a la 
comunitat, articulat en un únic projecte mitjançant el treball de les necessitats 
reals de l’entorn durant tota l’escolarització de l’alumnat d’escoles i instituts. 
 
Projecte ‘Pràctiques integrades: transformació d’una assignatura convencional 
a un procés d’aprenentatge integral i significatiu’, de la Facultat de Ciències i 
Tecnologia de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-
UCC). En reconeixement al projecte innovador d’assignatura que combina les 
metodologies participatives amb el treball de competències transversals i de 
foment de l’autonomia de l’estudiant en un context aplicat i multidisciplinari. 
 
Mencions M. Encarna Sanahuja Yll 
 
Per primer cop, el Govern també ha concedit en el marc de les Distincions 
Jaume Vicens Vives les mencions M. Encarna Sanahuja Yll a l’excel·lència en 
la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària. El 
guardó premia el professorat, els equips docents i els grups d’innovació amb 
actuacions remarcables en la incorporació de la perspectiva de gènere en les 
matèries o els plans d’estudi de qualsevol disciplina. Els premiats han estat: 
 
Mínor en Estudis de Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Per la seva iniciativa innovadora i pionera de configurar una oferta, en 
l’àmbit interfacultatiu i per a l’alumnat de totes les titulacions, en formació de 
qualitat en gènere des de diferents disciplines. El guardó distingeix la vocació 
de transformació social i l’impacte dins els plans d’estudis dels diferents graus 
de la universitat, el qual ha contribuït a la superació de les resistències a la 
perspectiva de gènere en la docència i a reforçar l’optativitat dels estudis de 
gènere, així com a l’increment del nombre d’estudiants de cada grau amb eines 
i habilitats per desenvolupar treballs de recerca en aquest àmbit. 
 
Projecte ‘#AmbPerspectiva: Introducció de la perspectiva de gènere en la 
docència de grau’, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Es reconeix la 
seva contribució a una transformació de caràcter global en aquesta universitat, 
amb la creació de noves assignatures especialitzades en gènere en els graus, 
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del mínor en Estudis de Gènere, d’incorporació de la perspectiva de gènere en 
el contingut curricular i les metodologies docents emprades, amb l’augment de 
la proporció d’autores treballades en les assignatures, així com l’impuls a la 
inclusió d’una competència transversal sobre perspectiva de gènere. 
 
La menció M. Encarna Sanahuja Yll és una iniciativa de la Comissió Dones i 
Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que pretén aprofundir 
en el mandat de l’article 28 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva 
de dones i homes, que atorga a la universitat un paper preeminent com a 
institució que educa en valors. Els projectes distingits reben una gratificació 
econòmica del mateix import que les distincions Jaume Vicens Vives destinada 
a projectes d’innovació o de millora docent en la perspectiva de gènere. 
 
Les distincions Jaume Vicens Vives van ser creades per Decret del Govern de 
1996 i es lliuraran el proper 6 de setembre, durant l’acte d’inauguració del nou 
curs acadèmic 2019-2020. L’import atorgat a cada persona i projecte 
guardonats s’haurà de destinar a projectes d’innovació o de millora docent. 
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NOMENAMENTS 
 
Ramon Roca i Enrich president del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya  
 
Nascut a Agramunt l’any 1962 
 
Inicià la seva activitat professional, l’any 1984, a l’empresa Agricola Casanosa i 
l’any 1988 va ocupar-se de la direcció de la companya Indox, fabricant de 
cisternes especials per al transport. L’any 1992 s’incorporà al departament 
d’Internacional de Ros Roca. 
 
Des del 1998 és president del Ros Roca Group, empresa familiar creada l’any 
1953 i que es dedica principalment a la fabricació d’equips i al disseny i 
desenvolupament de sistemes d’enginyeria i processos aplicats al medi 
ambient, que exporta a més de 60 països. Actualment compagina la direcció de 
la companyia amb la presidència de la Fundació Fòrum Ambiental i del saló 
Smart City Expo World Congress de Fira de Barcelona, així com amb la 
presidència executiva de GLOBALleida. Va ser president del Consell Social de 
la Universitat de Lleida des del 2008 fins al 2016. 
 
La seva trajectòria professional ha estat reconeguda amb diverses distincions, 
com el Premi a la Internacionalització de l’Empresa en la IX edició de Premis 
d’Economia i Empresa, el premi a l’Estratègia Empresarial, el Premi Empresari 
del Mundo de Catalunya a l’Èxit Internacional, el reconeixement com a Millor 
Empresari de l’any 2005 atorgat per la revista Actualidad Econòmica, el Premi 
de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente 
(ANEPMA) en la categoria de Millor Empresa Privada 2012, i el guardó al Mèrit 
Empresarial 2012 de l’Assemblea Iberoamericana de Cambres de Comerç.   
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Altres Acords de Govern 
 
350.000€ de l’impost turístic a finançar projectes culturals que impacten 
sobre la millora de l’activitat turística 
 
El Govern ha aprovat transferir del Departament d'Empresa i Coneixement al 
Departament de Cultura la quantitat de 350.000 euros, providents de l’Impost 
sobre les Estades en Establiments Turístics, per finançar projectes de 
desenvolupament de la qualitat turística en l’àmbit cultural. 
 
Els recursos permeten finançar projectes de l'Agència Catalana de Patrimoni 
Cultural (ACdPC) vinculats a l’elaboració d’estratègies de millora de 
l’experiència de la visita en monuments i jaciments;  a accions de foment de l’ús 
del patrimoni i de promoció turística, i a desenvolupar diferents projectes 
d’impacte turístic sobre el territori. 
 
En el camp de elaboració i coordinació d’estratègies de millora de l’experiència 
de la visita i la transmissió als diferents públics del coneixement sobre 
monuments i jaciments es destinen 114.000 euros al les següents iniciatives: 
 
Amb l’objectiu de millorar l’experiència de la visita en els monuments de major 
afluència de públic, com són el Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes i 
el Reial Monestir de Santes Creus, es posa a disposició de tots els visitants un 
servei d’audioguies en 7 idiomes (català, castellà, aranès, francès, anglès, 
alemany, italià i holandès) que permet arribar al 90% dels visitants. 
 
Per altra banda, com a millora de l’atenció als visitants és molt important l’edició 
de guies de mà i guies històrico-arquitectòniques dels monuments. Aquest 2019 
està programada l’edició de les guies de mà en diversos idiomes de la Roca 
dels Moros del Cogul, el Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes, el Reial 
Monestir de Santes Creus, el Castell de Miravet, la Canònica de Vilabertran i la 
Cartoixa d’Escaladei i l’edició de les guies històrico-arquitectòniques del Reial 
Monestir de Santes Creus i el Castell de Miravet. 
 
En el camp de les accions de foment de l’ús del patrimoni i de la promoció 
turística es destinen 53.000 euros de l’impost turístic a rutes de promoció 
turística del patrimoni. 
 
Es finança la concepció, disseny i producció d’un nou carnet multientrada que 
dona accés als Monestirs de Poblet, Vallbona i Santes Creus dins la Ruta del 
Cister. El canvi d’imatge del carnet també comporta una ampliació del període 
de validesa del carnet d’un a dos anys. 
 
Dins la Ruta de l’art rupestre es finança el projecte e-art2 a Ulldecona que 
consisteix a implantar la realitat augmentada aplicada en tres idiomes que 
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permetrà contemplar i entendre millor el conjunt de les pintures rupestres als 
visitants dels Abrics I de l’Ermita, a Ulldecona. 
 
També a la Ruta de l’art rupestre es finança el projecte model 3D Roca dels 
Moros del Cogul. Fent un escaneig làser i fotogrametria de la Roca dels Moros 
del Cogul s’obtindrà un model 3D de la balma i un nou calc digital de les pintures 
que serviran, entre d’altres funcions, una millor promoció turística d’aquestes 
pintures que formen part del Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. 
 
Per últim, amb un import de 183.000 euros, es realitzaran diferents projectes 
d’impacte turístic al territori com són el desenvolupament del projecte 
“Visitmuseum: the museums of Catalonia in your hands” que es va iniciar al 
2015 i que dona servei als 114 museus registrats de Catalunya ajudant-los a 
millorar la seva informació online (via web i app) en quatre idiomes per tal de 
fer-los més accessibles al turisme local i internacional.  
 
Enguany, es destinarà una part de l’impost turístic a donar un impuls a la 28a 
edició de les Jornades Europees de Patrimoni, que tenen lloc cada any a la 
segona setmana d’octubre i que mobilitzen la participació de més de 200 
municipis de tot Catalunya amb una àmplia proposta de més de 400 activitats 
gratuïtes a tot el país. 
 
En l’apartat de projectes que tenen una forta incidència turística en el territori 
també s’actua sobre els denominats projectes Barroc i Patrimoni Jueu a 
Catalunya.  
 
 

Aprovada la supressió del Consell Assessor per a l’impuls d’un Fòrum 
Cívic i Social pel Debat Constituent 
 
El Govern ha aprovat avui la supressió del Consell Assessor per a l’impuls d’un 
Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent, creat amb l’objectiu de fomentar el 
debat sobre quin és el model polític i social que Catalunya hauria de tenir en el 
futur. 
 
Durant els últims mesos s’han organitzat múltiples espais de debat amb 
participació diversa entre entitats i ciutadania. De cada fòrum de debat s’ha 
extret unes conclusions sobre les quals s’ha fet un informe, que es va presentar 
el passat dia 22 de juliol. 
 
Amb l’entrega d’aquest informe es dona per acabada la tasca per la qual es va 
crear aquest Consell Assessor i, per tant, el Govern aprova la seva dissolució. 
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Modificada la composició de la Comissió Interdepartamental del Pla 
d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions 
 
El Govern ha aprovat modificar la composició i el funcionament de la Comissió 
Interdepartamental del Pla d’atenció a les persones amb trastorn mental i 
addiccions amb l’objectiu de continuar garantint el seu lideratge i impuls polític. 
 
En concret, amb aquesta modificació, la Comissió deixarà d’estar integrada a la 
Secretaria de Govern i s’adscriurà al Departament de la Presidència tot i que es 
mantindrà la Direcció General de Coordinació Interdepartamental com a unitat 
directiva que en fa la coordinació tècnica i li dona el suport administratiu 
necessari. Així mateix, la presidència de la Comissió, que fins ara estava 
atribuïda a la persona titular de la Secretaria de Govern, recaurà en la persona 
titular del Departament de la Presidència. 
 
Després de vuit anys de vigència del Pla integral i de la Comissió 
Interdepartamental, s’ha consolidat la dinàmica de treball transversal i de 
coordinació entre els departaments. L’adscripció al Departament de la 
Presidència ha estat la que ha permès la consolidació del Pla integral com a 
eina de treball que facilita la planificació conjunta interdepartamental i amb les 
entitats socials.   

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 


