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El Govern crea 750 noves places de Mossos d’Esquadra 
i 250 places de Bombers de la Generalitat  
 

 L’Executiu ha aprovat un decret llei i una oferta d’ocupació pública 
que crea 1000 noves places en l’àmbit de la seguretat i les 
emergències 
 

El Govern ha aprovat un decret llei que autoritza la creació de 750 places del 
cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya aquest 2019. 
 
Amb l’aprovació d’aquest decret, el departament d’Interior podrà pal·liar el 
dèficit estructural en les plantilles dels dos cossos. La precària situació 
actual és fruit de les polítiques de contenció de la despesa que va haver 
d’aplicar l’Administració de la Generalitat en exercicis pressupostaris anteriors 
atenent a la conjuntura econòmica. Per això era inajornable la creació de 
noves places i l’aprovació immediata d’una oferta parcial d’ocupació 
pública per a una prestació adequada dels serveis públics de seguretat i 
emergències. 
 
Aquestes 750 places, se sumen a les 750 que es van aprovar el 20 de 
desembre de 2018 i a les dels 454 nous mossos de la 32a promoció de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya del passat mes de juny.  
 
Pel que fa als Bombers de la Generalitat, aquestes 250 places s’afegeixen a 
les 250 aprovades també el desembre de 2018. Gràcies a aquestes 500 
places s’assoleix un total de 2.856, que permetran cobrir les mancances 
estructurals que arrossega el cos, que estan recollides en el Pla estratègic 
2017-2022 i que estan agreujades per l’envelliment del cos.  
 
Amb aquesta convocatòria s’assoleix el compromís que el Departament 
d’Interior va anunciar en la seva compareixença del Parlament de Catalunya el 
juny de 2018, en la qual marcava les actuacions a dur a terme aquesta 
legislatura.   
 
Taxa de reposició acumulable en sectors prioritaris 
 
L’aprovació d’aquesta oferta parcial d’ocupació pública es realitza degut a la 
possibilitat que estableix la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2018 d’acumular les taxes de reposició d’efectius 
corresponents a altres sectors o col·lectius a les taxes del cos de Mossos 
d’Esquadra i del cos de Bombers, com a sectors que s’han de cobrir amb 
caràcter prioritari d’acord amb la classificació que fa l’article 19, apartat sis, de 
l’esmentada llei.  
 



 

 

Acords de Govern. 17.09.2019  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3

Aquesta norma, que en el seu article 19 regula l’oferta d’ocupació pública, 
permet, en el seu article 19.1 una taxa de reposició d’efectius per a determinats 
sectors del 100%, entre els quals inclou el personal dels serveis de prevenció i 
extinció d’incendis (article 19.u.3.G). Així mateix, l’apartat 1.5 de l’article 19 
permet una taxa de reposició d’efectius del 115% en relació amb els cossos de 
policia autonòmica.  
 
La citada llei estableix que “la taxa de reposició d’un o diversos sectors o 
col·lectius prioritaris es podrà acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. 
A aquests efectes es consideren prioritaris, per a totes les administracions 
públiques, els sectors i col·lectius enumerats a l’article 19, apartats u.3 i u.5. 
Igualment, la taxa de reposició dels sectors no prioritaris es pot acumular en els 
sectors prioritaris”. 
 
En aquest sentit, la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 
places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya s’ajusta a les taxes 
de reposició esmentades, té la cobertura pressupostària necessària i representa 
un esforç del Govern per tal de cobrir places de funcionaris en aquests dos 
sectors prioritaris.  
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El Govern aprova un acord per donar suport a les 
accions adreçades a la lluita contra el canvi climàtic 
 

 El Consell Executiu també ha rebut un informe elaborat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la participació 
d’Empresa i Coneixement, que detalla les accions per fer front de 
manera urgent a l’emergència climàtica 
 

 El Govern participarà la setmana vinent a Nova York en diferents 
actes relacionats amb la cimera d’acció climàtica de les Nacions 
Unides 
 

El Govern ha aprovat un acord on expressa el seu suport a les iniciatives 
ciutadanes que estan sorgint per fer front a l’emergència climàtica i en reitera el 
seu compromís. D’altra banda, el Govern reconeix que l’emergència climàtica 
és un repte principal de país i convida tota la societat catalana a implicar-s’hi. 
Finalment, l’Executiu ha acordat participar en les iniciatives de caràcter nacional 
i internacional en què sigui possible la seva implicació. 
 
El 27 de setembre està convocada una vaga global pel Clima, que es pretén 
que sigui la culminació d’una setmana de mobilitzacions que comencin el 20 de 
setembre. Aquestes manifestacions començaran abans de la Cimera d’Acció 
Climàtica que tindrà lloc el 23 de setembre a Nova York i s’allargaran fins el dia 
27.  
 
A Catalunya, més d’un centenar d’organitzacions s’han adherit al “Manifest per 
una nova governança de la transició energètica”. En aquest sentit, el Govern és 
plenament conscient del repte que suposa el canvi climàtic i, per aquest motiu, 
el Pacte Nacional per a la Transició Energètica i la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del 
canvi climàtic, estableixen la necessitat de superar progressivament l’etapa 
d’una economia basada en els combustibles fòssils.  
 
Així mateix, davant les constants alertes de la comunitat científica, el Govern va 
decidir mitjançant el seu Acord de 14 de maig de 2019, declarar formalment 
l’emergència climàtica i ambiental, unint-se així a les declaracions d’institucions 
polítiques d’arreu del món, assumint una sèrie de compromisos per tal d’assolir 
els objectius establerts en matèria de mitigació del canvi climàtic establerts per 
la Llei 16/2017, d’1 d’agost, esmentada.  
 
Mesures urgents per fer front a l’emergència climàtica 
 
El Govern també ha rebut l’informe del Departament de Territori i Sostenibilitat 
sobre el contingut del paquet de mesures urgents per fer front a l’emergència 
climàtica que ha elaborat aquest departament amb la participació del 
Departament d’Empresa i Coneixement. El document concreta un seguit 
d’accions que s’han de dur a terme després que el Govern declarés formalment 
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l’emergència climàtica a mitjans del passat mes de maig, unint-se a institucions 
polítiques d’arreu del món, i assolint diferents compromisos. Aquestes accions 
són legislatives, de governança, de generació del coneixement, de 
sensibilització i conscienciació, de justícia climàtica, d’impuls a la transició 
energètica i a la mitigació, i d’increment de la capacitat adaptativa.  
 
Nova legislació  
 
En el termini de tres mesos està previst presentar al Parlament una proposta de 
Decret Llei per fer front a l’emergència climàtica i establir totes aquelles mesures 
legals que permetin avançar en l’assoliment dels objectius de la Llei del canvi 
climàtic, amb especial atenció a la promoció de les energies renovables, 
l’autoconsum, i l’energia distribuïda. La norma refermarà el compromís de 
Catalunya davant el repte del canvi climàtic i la transició energètica cap a una 
societat baixa en carboni, tot presentant mesures alternatives als articles 
anul·lats pel Tribunal Constitucional a la Llei. 
 
També es presentarà al Parlament, en el marge de quatre mesos, una proposta 
de Llei de bases de la transició energètica de Catalunya i de transformació de 
l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en l’Agència Catalana d’Energia i, en sis 
mesos, una proposta de llei de fiscalitat climàtica sobre les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle (GEH) de determinades activitats econòmiques. 
Aquesta norma ha de donar compliment al manament legal previst a la Llei del 
canvi climàtic sobre la creació d’un impost a les activitats que generen més 
emissions. 
 
Cimera catalana del canvi climàtic 
 
A nivell de governança, el text estableix que, d’aquí a sis mesos, se celebrarà 
una cimera catalana del canvi climàtic, en la qual tots els sectors ambientals, 
econòmics, socials, polítics i acadèmics estaran convidats a participar, per 
acordar un full de ruta, a curt i mig termini, que permeti afrontar les polítiques 
de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic. Amb caràcter previ es mantindran 
reunions amb els sectors implicats per intercanviar i conèixer les diferents 
propostes sobre la manera d’afrontar el repte del canvi climàtic a Catalunya. En 
el mateix termini, es constituirà la Taula social del canvi climàtic, que esdevindrà 
l’òrgan col·legiat que canalitzarà la participació, la informació i la consulta a les 
entitats i organitzacions més representatives del teixit social, econòmic i 
ambiental de Catalunya sobre les polítiques climàtiques.  
 
La Comissió interdepartamental del canvi climàtic, l’òrgan del Govern que 
coordina la planificació de les polítiques climàtiques i fa el seguiment del seu 
acompliment, es reuneix de manera periòdica, amb la propera trobada prevista 
a principis d’octubre. Finalment, s’està treballant en la creació de l’Agència 
Catalana d’Energia, que esdevindrà l’instrument del Govern que durà a terme 
el procés de transició energètica a Catalunya. 
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Nova Estratègia d’adaptació 
 
Un dels elements més substancials per incrementar la capacitat adaptativa del 
territori i la societat catalana als impactes del canvi climàtic és mitjançant la 
inclusió d’accions  en les planificacions sectorials.  
 
En aquest segon semestre de 2019, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
(OCCC), del Departament de Territori i Sostenibilitat, iniciarà els treballs de 
redacció de la nova Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 
(ESCACC) horitzó 2021-2030. D’acord amb la Llei del canvi climàtic, l’ESCACC 
és l’element de planificació de les polítiques d’adaptació a partir del qual els 
departaments de la Generalitat, en l’àmbit de les competències respectives, han 
de desenvolupar els plans d’acció sectorials corresponents.  
 
Impuls a la transició energètica i a la mitigació 
 
De l’anàlisi de les dades dels inventaris de les emissions de GEH de Catalunya, 
es fa palès que el sector del processament de l’energia és clarament 
predominant, amb uns valors de l’ordre del 70% del total de les emissions. Per 
tant, és absolutament necessari assolir exitosament la transició cap a models 
energètics no intensius en emissions. Aquesta transició en molts sectors 
industrials implica no tan sols un canvi de fonts d’energia sinó el redisseny dels 
processos productius. 
 
S’iniciaran els treballs per elaborar un pla territorial sectorial específic per a la 
implantació de les instal·lacions d’energia renovable, fonamentalment eòlica i 
fotovoltaica; durant l’any 2020 es presentarà al Govern l’estratègia SOLARCAT, 
que determinarà els objectius estratègics i numèrics per a l’energia fotovoltaica 
i que inclou el desenvolupament d’una estratègia territorial per a la implantació 
de les energies renovables en el territori de Catalunya; i s’impulsarà el vehicle 
elèctric, la neutralitat en carboni del Sistema Tarifari Integrat de Transport Públic 
de l’àrea de Barcelona, l’electrificació dels ports i els plans de descarbonització 
sectorials, indústria i primari. 
 
Generar coneixement 
 
El Govern mantindrà i potenciarà l’excel·lent xarxa de centres de recerca i 
d’innovació que desenvolupen des de fa anys una important tasca de generació 
de coneixement en molts àmbits rellevants del canvi climàtic. En destaca 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb la seva calculadora per a 
l’estimació del potencial fotovoltaic a les teulades o el projecte de modelització 
de la inundació, l’erosió i l’acumulació de la dinàmica litoral; o la col·laboració 
IRTA-CREAF-CTFC-DARP-ICGC que ha permès la creació d’un mapa dels 
estocs de carboni orgànic en els sòls agrícoles de Catalunya.  
 
L’OCCC encarregarà al Servei Meteorològic de Catalunya la regionalització 
estadística de l’escenari climàtic 2050 a Catalunya. Per monitoritzar els 
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impactes del canvi climàtic es destinaran recursos a la creació, el reforç, 
l’ampliació, el manteniment i la sistematització de les xarxes d’observació en els 
ecosistemes marins i terrestres. 
 
Accions de justícia climàtica 
 
En tot procés de canvi i transformació, cal estar amatents a aquells àmbits on 
poden produir-se conseqüències negatives, bé sigui pel propi fet de substitució 
d’unes tecnologies per altres, bé sigui per la dificultat que per a determinats 
col·lectius socials pot suposar mantenir el ritme de la transformació. És per això 
que cal preveure aquests efectes colaterals i establir els mecanismes que 
facilitin que ningú quedi enrere.  
 
En aquest sentit, el Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents en 
matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal que inclou una exempció en 
l’anomenada “tarifa social” als usos domèstics de l’aigua amb l’objectiu d’ajudar 
les famílies que es troben en situació de pobresa energètica o de vulnerabilitat.  
Alhora, té previst engegar un programa de suport a la indústria de la mobilitat i 
de l’automoció per enfortir-ne la competitivitat i reorientar els llocs de treball que 
puguin perillar i fer front als grans desafiaments de la indústria. També iniciarà 
els treballs tècnics necessaris per a identificar aquells sectors que puguin 
resultar més afectats econòmicament o ser més sensibles en l’àmbit laboral als 
impactes derivats de la transició energètica i climàtica i proposar mesures 
concretes encaminades a garantir-ne un tractament equitatiu i inclusiu. 
Finalment, presentarà un Pla estratègic d'alerta climàtica amb perspectiva de 
gènere i igualtat social de manera transversal a totes les mesures de la Llei i 
basat en la justícia climàtica. 
 
Suport a les mobilitzacions mundials pel clima 
 
El Govern també ha aprovat donar suport a les diferents accions adreçades a 
la lluita contra el canvi climàtic convocades a nivell mundial per al divendres 27 
de setembre, coincidint amb la cimera d’acció climàtica de les Nacions Unides 
de Nova York, on hi participarà el Govern. D’aquesta manera, comparteix la 
preocupació ciutadana pel canvi climàtic i la insuficiència de les mesures 
empreses per revertir-lo a escala global i local i comprèn les mobilitzacions 
democràtiques reclamant una major atenció i actuació per part dels poders 
públics. També lamenta no disposar de les capacitats legislatives i executives 
necessàries per a poder impulsar les mesures més eficaces, sobretot en l’àmbit 
de les imprescindibles transicions energètica, industrial i de mobilitat. Malgrat 
aquesta crucial limitació, continuarà impulsant iniciatives -amb l’administració 
local, el món empresarial i la societat civil- per mitigar les emissions, adaptar-se 
als efectes i preparar-se per als impactes catastròfics. 
 
El Govern entén que, més enllà de les accions concretes, la clau és modificar 
els mecanismes de presa de decisions, tant a l’escala pública com de les 
organitzacions econòmiques com de les persones i les famílies. Per això, es 
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compromet a dur a terme aquest canvi en la cultura organitzativa en l’àmbit de 
la Generalitat i encoratja la societat i el món econòmic a fer el mateix. 
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El Govern aprova el Pla STEMcat per impulsar les 
vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i 
matemàtiques  

 
 El programa és conjunt entre els departaments d’Educació, 

Polítiques Digitals i Administració Pública, i Empresa i Coneixement 
 

 Entre altres accions, es promourà l’increment de graduats en 
aquest àmbit, sobretot en dones, i la implicació d’empreses del 
sector 
 

El Govern ha aprovat el Pla STEMcat per tal d’impulsar les vocacions 
científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques. Un programa conjunt 
dels departaments d’Educació, Polítiques Digitals i Administració Pública, i 
Empresa i Coneixement. 
 
Així, el Pla es fixa cinc objectius principals: 
 

- Incrementar el nombre d’alumnes graduats en estudis STEM. 
- Augmentar la proporció de dones en aquests estudis. 
- Millorar les competències d’aquest àmbit en l’educació obligatòria. 
- Millorar l’orientació personal, acadèmica i professional a partir de 

programes coordinats entre el sistema educatiu i les empreses 
- Transmetre el valor social de la ciència, la tecnologia i les matemàtiques. 

 
Per tal de desenvolupar aquests objectius, el pla inclou un seguit d’accions 
destacades. Així, es potenciarà la formació del professorat de l’educació 
obligatòria en l’àmbit STEM; es potenciaran les competències científiques, 
tecnològiques i matemàtiques i la seva avaluació. També es vol la implicació de 
les empreses del sector tant en actuacions als centres com en orientació 
professional; i promoure l’STEM a la societat, especialment les adreçades a la 
comunitat educativa.  
 
Per dur a terme el projecte, hi haurà un grup de treball interdepartamental format 
per dos representants de cada departament i un representant del sistema 
universitari català. 
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El Govern impulsa el primer pla per a la igualtat de 
tracte i d’oportunitats de dones i homes a les empreses 
 

 Es destinarà gairebé un milió d’euros per desplegar aquest pla 
d’acció, que dona compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva 
entre dones i homes 

 
El Consell Executiu ha donat llum verda al I Pla d’acció de suport a les empreses 
destinat al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en 
el treball. El pla tindrà una vigència de 4 anys i estarà dotat de prop d’un milió 
d’euros per assolir els objectius i implementar les actuacions i les mesures a 
desenvolupar. Aquesta és una aposta ferma del Departament per pal·liar la 
desigualtat entre dones i homes, que pesa sobre la meitat de la població i molt 
sovint és causa de precarietat i risc d'exclusió no només durant la vida laboral, 
sinó també en la jubilació de les treballadores. 
 
Amb la seva aprovació per part del Govern es dona compliment a la Llei 17/2015 
d’igualtat efectiva entre dones i homes, l’articulat de la qual preveu l’elaboració 
d’un pla d’acció amb caràcter quadriennal. 
 
Tot i que les dones estan presents en tots els àmbits productius i compten, en 
general, amb una qualificació professional més elevada que els seus companys 
homes, encara avui perviuen moltes de les desigualtats i discriminacions per 
raó de sexe. Aquest primer pla suposarà una eina més per a combatre i 
erradicar aquestes situacions que encara configuren el mercat de treball actual. 
 
El document es vertebra en 4 eixos principals: 
 

 Impuls de la igualtat de dones i homes. Els objectius, les actuacions i 
cada una de les mesures que es plantegen dins d’aquest eix tenen com 
a finalitat generar una cultura organitzativa alineada amb el valor de la 
igualtat per tal dotar de coherència el desplegament de la resta d’eixos. 
Els objectius que es persegueixen en aquest àmbit són potenciar el valor 
de la igualtat de dones i homes en les empreses; afavorir el treball en 
xarxa i el coneixement compartit, i garantir un entorn de treball segur i 
intolerant amb la violència masclista. 
 

 Elaboració i aplicació de plans d’igualtat. Posa l’èmfasi en la dotació 
de recursos tècnics, humans i materials per treballar en aquestes eines. 
En aquest sentit, s’acompanyarà les empreses i organitzacions en el 
disseny i l’aplicació dels plans d’igualtat així com es potenciarà la gestió 
de les polítiques d’igualtat per part de persones qualificades. 

 
 Temps de treball i corresponsabilitat. En aquest eix es proposen una 

sèrie de línies d’actuació i mesures que garanteixin que la 
corresponsabilitat de dones i homes en l’àmbit de la cura sigui assumida 



 

 

Acords de Govern. 17.09.2019  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

11

com una necessitat de la societat i treballada conjuntament amb tots els 
agents implicats (empreses, institucions, ens públics, agents socials, 
etc.). 

 
 Distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat. Aquest eix 

defineix les condicions per a l’atorgament i la difusió del distintiu 
d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva de dones i 
homes en el treball, a què fa referència l’article 35 de la Llei 17/2015. 
 

Un mercat laboral desigual 
 
Tot i l’elevada presència de les dones al món laboral, la taxa d’ocupació 
femenina a Catalunya se situa gairebé 10 punts per sota de la masculina (49,5% 
enfront el 59,3%), diferència que es pronuncia en determinats sectors, com ara 
l’agricultura i la ramaderia, la metal·lúrgia, la construcció o el transport; i 
s’inverteix en d’altres, com ara els sectors comercial, sanitari, educació o 
serveis socials, en els quals predominen les dones. 
 
Pel que fa a les categories professionals més qualificades, les dones 
representen el 31,1% dels càrrecs de direcció i gerència, encara que 
representen el 57% de les persones científiques i intel·lectuals. 
 
Entre els factors que dificulten el desenvolupament de la carrera professional 
de les dones, destaquen una cultura laboral i de poder sexista i androcèntrica 
que no incorpora la perspectiva de gènere. Així mateix, el repartiment desigual 
de les tasques de cura i domèstiques, que duen les dones a haver d’acollir-se 
a reduccions de jornada; generant menors possibilitats de desenvolupar la seva 
carrera professional, salaris inferiors i majors taxes d’estrès, entre d’altres.  
 
Cal també evidenciar la tendència a una menor qualitat en l’ocupació de les 
dones i de les condicions de precarització de moltes feines feminitzades – com 
ara cuidadores, treballadores de la llar, netejadores en l’àmbit de l’hostaleria, 
telefonistes, hostesses de fires i congressos, etc. –, amb una elevada 
temporalitat, jornades parcials, salaris baixos o qualificació professional 
superior a la categoria que desenvolupen. Sense oblidar que les diferents 
formes d’assetjament sexual o per raó de sexe que es donen a les 
organitzacions, també són un clar exemple de discriminació en l’entorn laboral. 
 
Per últim cal fer esment a la bretxa salarial, que actualment a Catalunya, 
mesurada en hores, es situa en el 23,4%. Suposa una percepció de salari brut 
anual 6.462 euros per sota de la mitjana salarial masculina. Es tracta d’una 
inferioritat retributiva que alhora condueix a una inferior percepció de 
prestacions contributives, com ara les de baixa per malaltia, l’atur o la jubilació; 
i, en termes globals, a la feminització de la pobresa.  
 
La prevalença de totes aquestes desigualtats al món del treball obliga al conjunt 
de la ciutadania i, especialment, a les empreses i a les administracions 
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públiques a seguir treballant per assolir una transformació real i efectiva de les 
condicions de treball de les dones. 
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El Govern declara l’església de Sant Jaume Apòstol, a 
Riudoms, bé cultural d’interès nacional 
 
El Govern ha acordat declarar Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de 
Monument Històric, l’església de Sant Jaume Apòstol, a Riudoms (Baix Camp), 
i la delimitació del seu entorn de protecció. 
 
L’església de Sant Jaume Apòstol de Riudoms és un exemple singular 
d’arquitectura religiosa entre el període de transició del gòtic tardà al 
renaixement català. Les seves dimensions, li confereixen una representativitat 
en el context del patrimoni cultural de Catalunya que la fan mereixedora de ser 
protegida legalment i declarar-la Bé Cultual d’Interès Nacional. 
 
La primera notícia de la construcció de l’església parroquial de Sant Jaume 
Apòstol data del 1576. A partir del 1588 col·laboren en la construcció els 
mestres d’obres Pere Blai, de Barcelona, i Joan Sans, de Biscaia, que al mateix 
temps construïen l’església d’Ulldemolins. L’església es va consagrar el 1617, 
però el campanar no es va finalitzar fins l’any 1877. A l’inici de la Guerra Civil, 
l’edifici va ser saquejat i incendiat i no es va tornar a destinar al culte fins al 
1942. 
 
El gran edifici actual, que pertany a l’Arquebisbat de Tarragona i està dedicat a 
Sant Jaume Apòstol, és una gran obra gòtica renaixentista. Es tracta d’una 
església amb planta de nau única sense transsepte, amb sis capelles laterals 
entre els contraforts i capçada per un absis poligonal. Entre les capelles, de 
diferents estils, cal destacar la capella del Beat Bonaventura, d’estil 
renaixentista i coberta amb volta de canó amb cassetons policromats. 
 
A la gran portalada de la façana principal destaca un retaule de pedra amb una 
composició d’un pis de pilastres d’estil jònic i un segon pis d’estil corinti rematat 
per cornises en l’entaulament, fornícules sense decoració i capçat per un frontó 
triangular amb el timpà que té un únic relleu que representa Déu. En la mateixa 
façana principal hi ha la gran rosassa circular de 9 metres de diàmetre. El vitrall 
original fou destruït durant la Guerra Civil i va ser restituït l’any 1947.  
 
El campanar, d’estil renaixentista tardà i construït entre els segles XVII i XVIII, no 
presenta decoració ni ornament llevat d’unes motllures. Tant la coberta interior 
de la nau com la de les capelles laterals, la sagristia, el cor i la capella del 
Santíssim són de voltes de creueria amb nervis de pedra treballada.  
 
L’església de Sant Jaume Apòstol de Riudoms pertany al grup d’esglésies 
relacionades amb l’Escola del Camp de Tarragona,.  
 
Aquest grup d’esglésies tenen en comú trets arquitectònics característics molt 
semblants, com l’existència d’una sola nau central de creueria, l’absència d’un 
transsepte, l’ocupació dels contraforts en el primer nivell de les capelles laterals, 
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l’obertura de finestres de dimensions reduïdes en el segon nivell o la portalada 
com a element rellevant de la façana.  
 
En aquest període, les façanes redueixen al mínim l’ornamentació d’acord amb 
l’estètica neoclàssica. És el cas de l’església de Sant Jaume d’Ulldemolins, 
l’església de Santa Maria d’Igualada, l’església de l’Assumpció a Alcover o 
l’església de Sant Joan de Valls, totes declarades Bé Cultural d’Interès 
Nacional, que, juntament amb l’església de Sant Jaume Apòstol de Riudoms, 
formen part del grup d’esglésies pertanyents a l’Escola del Camp de Tarragona.  
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El Govern declara el monestir de Sant Tomàs de 
Riudeperes, a Calldetenes, bé cultural d’interès 
nacional  
 
El Govern ha acordat declarar Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de 
Monument Històric, el monestir de Sant Tomàs de Riudeperes, a Calldetenes 
(Osona), delimitar-ne l’entorn de protecció. 
 
El monestir o convent de Sant Tomàs de Riudeperes és un element singular en 
el context de l’arquitectura conventual del segle XVI que recull valors 
arquitectònics i de decoració de l’estil gòtic tardà, renaixentista i modernista. 
L’actual monestir és un edifici construït durant els segles XVI i xVII.  
 
La primera notícia documental del monestir data de l’any 1045, segons la qual 
al lloc de Riudeperes hi havia una església dedicada a Sant Tomàs. L’actual 
monestir va ser construït per framenors del convent de Sant Francesc de 
Vic a mitjan segle XVI sobre l’anterior convent agustinià del segle XI. El 
convent va tenir diversos usos al llarg de la seva història: primer com a canònica 
augustiniana, després com a col·legi franciscà; més tard com a seminari i col·legi 
dels religiosos camils i, posteriorment, com a escola de nens i nenes amb 
disminucions psíquiques. A partir de principis del segle XX va patir un fort 
deteriorament, fins que darrerament se n’han iniciat les obres de restauració. 
 
El monument està format per l’església, el claustre, el refectori, la biblioteca, la 
sagristia i les dependències ubicades al voltant del claustre (la masoveria, el 
graner i les ampliacions posteriors). 
 
L’església és de planta de creu llatina coberta amb volta de canó i cúpula 
ovalada sobre petxines en el transsepte. La sagristia és d’estil renaixentista, 
coberta amb volta quadripartida de dos trams i nervis de pedra. L’edificació del 
refetor, ubicat al sud-est del monestir, té planta rectangular coberta també amb 
tres trams de volta nervada. La sala de la biblioteca està situada al nord-est del 
monestir i també és de planta rectangular coberta per tres trams de volta 
nervada quadripartida amb claus de volta esculpides. Se’n conserven les 
llibreries i una col·lecció de 32 gravats sobre la vida de Sant Camillo de Lellis, 
signats pel gravador N. Sangiorgi. El claustre, ubicat al sud de l’església, es va 
construir el segle XVI en estil renaixentista i gòtic tardà i és un dels pocs que es 
conserven a Catalunya amb aquestes característiques. És de planta 
trapezoidal, de dos pisos d’alçada, i està situat al centre del convent i delimitat 
per l’església i per les antigues dependències conventuals. 
 
Les quatre façanes del claustre estan construïdes a base de pilars i arcs de 
pedra, coronades per una coberta tradicional de bigues i llates de fusta, rajola 
ceràmica i teula àrab. El punt de trobada de les façanes es resol amb pilastres, 
amb l’acabament a la coberta d’una gàrgola de pedra que desaigua cap al pati. 
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Al centre del pati se situa un pou amb elements decoratius de pedra d’estil 
renaixentista.  
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El Govern aprova destinar 460 milions d’euros a 
infraestructures de regadiu fins al 2032 
 

 Amb aquesta inversió es garanteix la continuïtat del Segarra-
Garrigues fins la seva finalització i el compliment de les mesures 
ambientals   

 
El Govern ha aprovat el Pla Economicofinancer d’Infraestructures de regadiu 
per un import de 460 milions d’euros que es distribuiran fins l’any 2032.  
 
L’obra principal d’aquest pla econòmic financer és el canal Segarra-Garrigues, 
al qual es destinaran 352 milions d’euros, dels quals 35 milions aniran destinats 
a mesures correctores i compensatòries d’impacte ambiental. La resta de 
l’import, 108 milions d’euros, contempla actuacions de regadius en altres zones 
d’acord amb la planificació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP). 
 
Les inversions en regadiu són molt productives per a la generació d’activitat 
econòmica i l’efecte multiplicador que tenen sobre el territori, per la diversificació 
de  l’ economia, el que facilita el seu desenvolupament fixant la població i 
contribuint a l’equilibri territorial i social del país.  
 
Aquestes inversions tenen la finalitat de millorar les produccions, i per tant,  la 
competitivitat i sostenibilitat econòmica de les explotacions agràries de secà 
situades en zones amb limitacions climàtiques que produeixen un grau estrès 
hídric als conreus durant els mesos càlids. 
 
L’objectiu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en 
matèria de regadius és posar en marxa iniciatives que puguin permetre als 
regants i a les comunitats de regants assolir una millora integral en els regadius, 
tant des del punt de vista d'estalvi energètic, com d'eficiència en l'ús de l'aigua. 
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El Govern renova el conveni amb el Ministeri 
d’Educació per a la gestió de beques i ajuts a l’estudi 
del curs 2019-2020  
 
El Govern ha aprovat la renovació del conveni que anualment subscriu amb el 
Ministeri d’Educació, a través dels departaments d’Educació i d’Empresa i 
Coneixement, per a la gestió de beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs 
2019-2020. Aquesta col·laboració comprèn la gestió, concessió i pagament de 
les beques i ajuts per a cursar estudis reglats que es concedeixin als qui 
segueixin els estudis a Catalunya qualsevol que sigui la seva nacionalitat. 
 
Concretament, es tracta d’ajuts per a alumnes amb necessitat específica de 
suport educatiu i beques de caràcter general per a alumnes de nivells posteriors 
a l'ensenyament obligatori, que cursin estudis a Catalunya. 
 
El passat curs 2018-2019, es van destinar 76 milions d’euros, amb més de 
65.000 beques i ajuts concedits. Per a aquest curs, està previst que s’acabin 
destinant uns 80 milions d’euros i que s’arribi a les 70.000 beques i ajuts 
concedits a finals de curs. 
 
En l’àmbit universitari, el passat curs 2018-2019, es van destinar més de 100 
milions d’euros en ajudes econòmiques directes als estudiants universitaris i a 
beques de matrícula, amb més de 42.000 estudiants becats. A Catalunya, 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) és l’organisme 
responsable de gestionar les beques i ajuts en l’àmbit universitari. 
 
Cal remarcar que continua l’incompliment reiterat de l’Estat en relació al traspàs 
de la competència en les beques i els ajuts a l’estudi a la Generalitat i per aquest 
motiu, un any més, se signa el conveni de col·laboració per a la seva gestió. 
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L’Oficina de Gestió Empresarial continuarà donant 
cobertura als Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), 
per a la gestió de tràmits administratius estatals a 
Catalunya 
 

 El Govern ha autoritzat la signatura del conveni de col·laboració 
entre la Generalitat i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, per 
donar continuïtat a la implantació dels Punts d’Atenció a 
l’Emprenedor (PAE) a Catalunya. Amb la reedició d’aquest conveni, 
l’Oficina de Gestió Empresarial continuarà donant cobertura als 
Punts d’Atenció a l’Emprenedor, des d’on es gestionen els tràmits 
administratius estatals d’inici d’activitat dels emprenedors i 
autònoms 
 

 Des de 2006, l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) adscrita al 
Departament d’Empresa i Coneixement s’encarrega, com a 
col·laboradora, de mantenir a Catalunya els Punts d’Atenció a 
l’Emprenedor de la xarxa estatal de creació d’empreses CIRCE 
 

 Aquest conveni de col·laboració dona cobertura a la Finestreta 
Única Empresarial (FUE) que impulsa la Generalitat, amb l’objectiu 
d’esdevenir únic punt de referència dels emprenedors, empresaris 
i intermediaris en la seva relació amb les administracions. 
Actualment, la FUE ja és present al 97% dels municipis i ofereix 
servei al 77% de la població 

 
El Consell Executiu ha autoritzat la signatura del conveni de col·laboració entre 
la Generalitat i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per mantenir a 
Catalunya els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE). Des de 2006, l’Oficina de 
Gestió Empresarial (OGE) adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement, 
dona cobertura a la implantació d’aquests punts d’assessorament i inici de 
tramitació de la xarxa estatal de Creació i d’Empreses CIRCE. 
 
L’Oficina de Gestió Empresarial és la unitat del Departament d’Empresa i 
Coneixement que impulsa el projecte de la Finestreta Única Empresarial. Des 
del 2011 els successius plans de implantació de la FUE s’han orientat a facilitar 
l’activitat de les empreses, emprenedors i empresaris, resoldre els dubtes que 
tenen al voltant de la legalització de la seva activitat i oferir-los més i millors 
serveis.  
 
Amb aquest nou conveni de col·laboració, es dona continuïtat al conveni que 
des del 2006 va permetre incorporar els tràmits estatals de constitució de 
l’empresa com autònom o Societat Limitada, al catàleg de tràmits de la 
FUE,  amb la incorporació de les oficines OGE a la xarxa de punts PAE que 
ofereixen aquest servei. 
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Actualment, des de la FUE es poden gestionar tots els tràmits que una empresa 
necessita per legalitzar la seva activitat amb independència de l’administració 
que en sigui responsable. Per fer possible que l’empresari conegui la totalitat 
dels tràmits a fer per iniciar la seva activitat i els pugui fer de la manera més àgil 
amb el marc actual, la FUE ha treballat amb tots els actors implicats  i amb les 
3 administracions públiques presents a Catalunya, a tres nivells: organitzatiu, 
jurídic i tecnològic, a través de tres Plans d’actuació i de l’aprovació de la llei 
16/2015 de simplificació administrativa. 
 
A Catalunya, els serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen 
constituir una empresa a Catalunya els ofereix la Xarxa Catalunya Emprèn. Un 
cop tenen clara la seva idea de negoci, pla d’empresa etc. poden fer tots els 
tràmits a través de la Finestreta Única Empresarial i, gràcies a aquest conveni, 
fer també els tràmits de constitució, que són de competència estatal. 
 
Així mateix, amb l’objectiu de facilitar l’activitat econòmica a Catalunya, la 
Generalitat impulsa també a nivell europeu projectes de desenvolupament 
regional com ara el projecte Pure Cosmos, o el projecte Start Easy, que lidera 
el govern català per oferir millors serveis i facilitar l’inici d’activitat. 
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Altres acords 
 
El Govern aprova tres subvencions a entitats amb vocació 
internacionalista i de defensa dels drets humans 
 
El Govern ha aprovat atorgar subvencions pluriennals a tres entitats amb 
vocació internacionalista i de defensa dels drets humans. Es tracta de 
l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, l’Associació Linguapax 
Internacional i l’associació Amics de la UNESCO de Barcelona. Amb aquest 
acord, l’Executiu autoritza el Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència a realitzar aquesta despesa per contribuir al 
finançament d’aquestes associacions. 
 
En concret, la subvenció aprovada per a l’Associació de Nacions Unides a 
l’Estat és d’un total de 50.000 euros per cobrir despeses relatives a 
l’organització d’activitats en defensa i promoció dels drets humans. 
 
El Govern també ha aprovat la subvenció per un import de 40.000 euros a 
l’Associació Linguapax Internacional amb l’objectiu de reforçar la trajectòria 
internacionalista de l’entitat per a la promoció, preservació i activació de la 
diversitat lingüística al llarg del 2019. 
 
Finalment, l’associació Amics de la UNESCO de Barcelona rebrà un total de 
14.000 euros per al finançament d’activitats emmarcades en el Programa 
UNESCO CONNECTA-CULTURA previstes per a enguany. 
 
 
El Govern aprova l’ampliació de capital de Comforsa per un import de 4,5 
milions d’euros  
 
El Govern destinarà 4,5 milions d’euros a l’ampliació de Comforsa, a través de 
l’empresa pública AVANÇSA, Empresa de Promoció i Localització Industrial de 
Catalunya. L’objectiu de la Generalitat de Catalunya amb aquesta nova 
ampliació de capital, emmarcada dins del Pla Estratègic 2019-2022, és per 
consolidar el creixement dels darrers mesos i garantir la sostenibilitat de 
l’empresa.  
 
Comforsa, que està participada en la totalitat del seu capital per l’empresa 
pública de la Generalitat, AVANÇSA, està especialitzada en la transformació 
d’acer per a forja i mecanització destinada al sector automotor. Actualment té 
350 treballadors entre els seus centres de treball situats a Campdevànol, un a 
Ripoll i oficines a Barcelona. Addicionalment als llocs de treball directes, 
Comforsa treballa amb 68 proveïdors del Ripollès, Osona i la Garrotxa i, 294 de 
la resta de Catalunya. 
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A partir de mitjans del 2018, l’empresa va iniciar un procés molt significatiu de 
reducció de les pèrdues, encadenant resultats positius els darrers 12 mesos. 
Amb aquest augment de capital, la Generalitat aposta pel manteniment de 
l’activitat industrial del Ripollès. 
 
 
El Govern destina 200.000 euros a promoure l’aprenentatge servei i el 
servei comunitari ambiental 
 
El Govern ha aprovat destinar 200.000 euros per atendre la convocatòria de 
subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de 
Catalunya per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització 
ambiental, per als anys 2020 i 2021. Concretament, es destinaran 140.000 
euros per a l’any 2020 i 60.000 per al 2021 a projectes d’aprenentatge servei 
de l’àmbit ambiental i projectes de servei comunitari de l’àmbit ambiental. 
 
S’entén per projecte d’aprenentatge servei aquell projecte que combini 
processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben 
articulat en el qual els participants es formin treballant sobre necessitats reals 
del seu entorn amb l'objectiu de millorar-lo. Per la seva banda, són projectes  de 
servei comunitari els que segueixen la metodologia de l’aprenentatge servei i 
que es duen a terme amb un o més d’un centre educatiu amb la participació de 
l’alumnat de 3r o 4t d’ESO. 
 


