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El Govern aprova el pla de treball de la comissió 
d’investigació pels fets ocorreguts arran de la 
sentència del Tribunal Suprem 

 

 L’objectiu és investigar, d’una banda, si s’han preservat els drets i 
les llibertats i, de l’altra, l’actuació dels cossos de seguretat a 
Catalunya en els aldarulls i actes vandàlics ocorreguts   
 

 La comissió d’investigació també incorporarà la documentació 
elaborada pel Síndic de Greuges de Catalunya relacionada amb 
l’actuació dels cossos de seguretat 

 
El Govern ha aprovat el pla de treball que proposa per a la comissió 
d’investigació sobre els fets ocorreguts arran de la publicació de la Sentència 
459/2019 del Tribunal Suprem sobre  l’1 d’octubre, la creació de la qual va ser 
aprovada en la reunió del Consell Executiu del passat 29 d’octubre.  
 
La comissió d’investigació té com a objecte analitzar i investigar, d’una banda, 
l’impacte que la Sentència ha tingut en la preservació dels drets i les llibertats 
fonamentals i, de l’altra, l’actuació dels diferents cossos de seguretat a 
Catalunya en els aldarulls i actes vandàlics ocorreguts durant els dies posteriors 
a la publicació d’aquesta sentència.  
 
El pla de treball que proposa el Govern s’inicia amb l’anàlisi i documentació dels 
fets ocorreguts durant els dies posteriors a la publicació de la sentència amb 
relació als drets d’expressió, manifestació i reunió, així com  dels aldarulls i 
actes vandàlics. També s’investigarà la intervenció dels diferents cossos de 
seguretat a Catalunya durant aquelles jornades. La Comissió analitzarà la 
possible vulneració dels drets fonamentals dels ciutadans, de la seva llibertat 
d’expressió, manifestació i reunió així com si es van respectar les garanties 
processals i judicials en les detencions efectuades. També analitzarà i farà 
recomanacions amb relació als casos de desobediència civil no violenta. 
Finalment analitzarà les diferents formes d’actuar i mitjans emprats en casos 
similars en altres països de la Unió Europea. Els treballs de la Comissió 
d’investigació es reflectiran en un dictamen. 
 
Aquesta comissió incorporarà tota la documentació elaborada pel Síndic de 
Greuges de Catalunya arran de les investigacions endegades per aquesta 
Institució amb relació a les actuacions dels cossos de seguretat a Catalunya 
durant els dies posteriors a la publicació de la sentència. Així mateix també 
s’inclouran informes sobre la desobediència civil no violenta. La Comissió també 
podrà incorporar especialistes en la matèria.  
 
Així mateix el Govern ha acordat tralladar al Parlament de Catalunya aquesta 
proposta. 
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El Govern prepara un projecte per aprofundir en la 
transparència de l’activitat dels lobbies, el control 
democràtic i la lluita contra la corrupció 
 

 Les lleis inclouran “la petjada normativa”, un testimoni de totes les 
aportacions dels representants d’interessos 

 
Les lleis que prepari el Govern incorporaran una memòria amb totes les 
aportacions que hi hagin fet els lobbies o representants d’interessos durant la 
tramitació. Es tracta d’una petjada normativa, per fer pública la legítima 
influència dels grups d’interès en l’elaboració de les lleis. Aquesta petjada 
deixarà testimoni de tots els contactes que els alts càrrecs del Govern i directius 
de l’Administració de la Generalitat hagin mantingut amb els representants 
d’interessos, tota la documentació que hagin aportat i un estudi de l’impacte de 
les reunions i les al·legacions d’aquests lobbies en la redacció de les lleis.  
 
Registre de representació d’interessos de Catalunya 
 
L’actual Registre de grups d’interès de Catalunya es convertirà en el “Registre 
de representació d’interessos”. Aquest canvi de nom respondrà a una definició 
més acurada de les persones o organitzacions que s’hi han de registrar com a 
condició per mantenir reunions amb directius i alts càrrecs de l’Administració de 
la Generalitat i dels ens locals. La llei s’hi referirà com a entitats que realitzen 
activitats susceptibles d’influir en l’elaboració i aplicació de les polítiques 
públiques i en l’elaboració de propostes normatives, en defensa de l’interès 
propi o de tercers o d’un interès general. D’aquesta manera, se superaran les 
resistències dels representants d’interessos que eludien la seva inscripció.  
 
Reducció de les càrregues administratives per als particulars 
 
En relació amb el Registre, la nova norma obligarà l’Administració a simplificar 
la inscripció com a grup d’interès, en particular a les entitats que ja constin 
inscrites en un registre públic (associacions, fundacions, cooperatives), i també 
l’habilitarà per incorporar al registre, per pròpia iniciativa, els representants 
d’interessos amb qui tingui previst reunir-se, així com tota la informació 
relacionada amb el motiu dels contactes. En aquesta línia, també reforçarà la 
transparència de l’agenda oficial de càrrecs i directius públics. D’aquesta 
manera, el Govern facilitarà el compliment de la llei i reduirà la càrrega 
administrativa dels particulars.  
 
L’Administració de la Generalitat i la local sumen 2.000 ens obligats a registrar 
la seva relació amb els representants d’interessos. Avui, l’actual Registre inclou 
l’activitat de 3.500 organitzacions, com ara associacions, fundacions, 
patronals,  empreses, corporacions, acadèmies, col·legis professionals, grups 
de recerca, despatxos i consultories professionals, entre d’altres. La nova llei 
subratllarà l’obligació dels ens locals de supervisar les activitats d’influència de 
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què són objecte i millorarà la coordinació entre el nou Registre de grups 
d’interès de Catalunya i el Registre creat pel Parlament de Catalunya. 
 
Control democràtic i prevenció de la corrupció 
 
Tots aquests canvis aprofundiran en la transparència de la relació dels 
representants d’interessos amb els alts càrrecs de l’Administració de la 
Generalitat i dels ens locals. L’avantprojecte de llei és fruit de l’experiència 
recollida pel Departament de Justícia des de l’aprovació de la Llei de 
transparència i la posada en marxa del Registre de grups d’interès de 
Catalunya, ara fa 4 anys, com a mesura de control democràtic i per la lluita 
contra la corrupció. L’avantprojecte de llei substituirà l’actual redacció del títol 
IV de la Llei de transparència. 
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El Govern aprova el Llibre Blanc del Pla Europa 
 

 La Generalitat de Catalunya ha aprovat avui el document que fixa la 
visió de Catalunya sobre la Unió Europea 

 
El Pla Europa es va posar en marxa ara fa un any amb la voluntat d’afirmar la 
presència i la influència de Catalunya a Europa, i apropar la ciutadania al 
projecte europeu. Després d’un procés participatiu obert a la societat civil 
perquè hi fes les seves aportacions, ara s’aprova el Llibre Blanc, que serà 
presentat aquest dijous al Palau de la Generalitat. El Llibre Blanc del Pla Europa 
és l’expressió del compromís europeista de Catalunya. 
 
El Pla parteix d’una visió indiscutiblement europeista, oberta al món, i alhora 
propera als ciutadans i defineix Europa com l’espai natural de veïnatge, 
geogràfic i cultural, de Catalunya. Parteix de la base que totes les decisions i 
polítiques de la Unió Europea tenen conseqüències, directes o indirectes, sobre 
la ciutadania de Catalunya. 
 
La idea principal és que les decisions a Europa no s’han de prendre només des 
dels governs, sinó que Europa és la seva gent, i per tant és la ciutadania qui ha 
de poder decidir.  
 
El Llibre Blanc és el resultat de les aportacions del Govern de la Generalitat i de 
la societat civil, que fa del Pla Europa un pla de país. Es fonamenta en cinc 
posicionaments principals: una Europa més democràtica, una Europa de les 
persones, amb una aposta decidida pel veïnatge mediterrani i solidari i que 
promogui els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 
 
Per fer una Europa més democràtica, es proposa reforçar la unió política, 
econòmica i monetària, dotant la Unió de més instruments per fer front a les 
crisis i millorar-ne el control democràtic; i reforçar la governança multinivell en 
la construcció europea. 
 
Per a l’Europa de les persones, el Pla recull enfortir la dimensió social de la Unió 
Europea dotant el pilar social de major pressupost i de legislació vinculant. 
 
Renovar la política de veïnatge, refermant el valor central de la Mediterrània i 
adoptant un model solidari és l’objectiu principal del Govern en aquest àmbit, 
d’acord amb l’Estratègia Mediterrània i amb el Grup de Treball 
Interdepartamental de Ports segurs. 
 
En el marc de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, el Pla vol encarar les 
polítiques i accions de la Unió Europea perquè ajudin a assolir els seus 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, d’acord amb el Pla Nacional per a 
l’Agenda 2030 a Catalunya aprovat pel Govern. 
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Amb l’aprovació del Llibre Blanc del Pla Europa, el Govern aposta per una 
Europa que prioritzi el benestar dels ciutadans i acosti les decisions polítiques 
als ciutadans, més equilibrada i descentralitzada, on el principi de subsidiarietat 
s’apliqui de forma més efectiva. 
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El Govern garanteix l’obertura de l’Estació d’Esquí de 
Boí Taüll i es manté l’activitat econòmica i els llocs de 
treball de la zona 

 
 Ha autoritzat Actius de Muntanya i Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya a gestionar conjuntament Boí Taüll en la temporada 2019 
– 2020 

 
 El Govern ha autoritzat avui la formalització d’un conveni de 

cooperació entre les dues empreses públiques 
 

 L’explotació de l’Estació d’Esquí continuarà sent d’Actius de 
Muntanya, empresa vinculada al Departament d’Empresa i 
Coneixement 
 

El Govern ha autoritzat avui les empreses públiques Actius de Muntanya, S.A. i 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a formalitzar un conveni de 
cooperació en la direcció de la gestió de l’Estació d’Esquí de Boí Taüll durant la 
temporada 2019-2020. 

 
El conveni determina que la titularitat de l’activitat de l’Estació d’Esquí 
continuarà sent d’Actius de Muntanya i s’ocuparà de les relacions amb els 
treballadors, col·laboracions mercantils, proveïdors, empreses 
subministradores d’energia i també amb les administracions públiques. 
 
Pel que fa a Ferrocarrils col·laborarà en la direcció de gestió de l’activitat de 
l’Estació d’Esquí i elaborarà un pla de viabilitat de la gestió i explotació  del 
negoci així com un pla d’inversions que haurà de lliurar al Govern en acabar la 
temporada 2019-2020. El Govern, en base al pla de viabilitat, fixarà com FGC 
passa a ser el nou titular de l’explotació. 
 
 
Es garanteix l’obertura de l’Estació i el manteniment de l’activitat 
econòmica 
 
Amb aquesta decisió el Govern garanteix l’obertura de l’Estació d’Esquí la 
temporada 2019-2020, que constitueix un element clau en l’activitat econòmica 
i de generació de llocs de treball directes i indirectes a la Vall de Boí i a la 
Comarca de l’Alta Ribagorça. En concret, depenen de l’estació d’esquí uns 140 
llocs de treball directes i més de 300 d’indirectes. 
 
La societat Actius de Muntanya és la propietària de l’Estació d’Esquí de 
Muntanya situada a la Vall de Boí que va ser adquirida en execució de l’Acord 
de Govern aprovat el 23 de desembre de 2014. Els actius de l’Estació d’Esquí 
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es van arrendar a la societat Promocions Turístiques de la Vall, S.A. fins al 30 
d’abril de 2019. Però el passat 8 de novembre de 2018 Promocions Turístiques 
de la Vall va renunciar unilateralment al contracte d’arrendament del qual era 
titular i, per tant, a la prestació del servei. 
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El Govern crea la Comissió Interdepartamental 
d’Avaluació de Polítiques Públiques   
 

 L’objectiu és impulsar i coordinar l’avaluació de les polítiques 
públiques en l’àmbit del sector públic de la Generalitat, per tal 
d’institucionalitzar-la i garantir que quedi integrada dins els 
processos de decisió de l’Administració 

 
El Govern ha aprovat avui la creació de la Comissió Interdepartamental 
d’Avaluació de Polítiques Públiques (CIAVA). L’objectiu d’aquesta Comissió és 
impulsar i coordinar l’avaluació de les polítiques públiques en l’àmbit del sector 
públic de la Generalitat, per tal d’institucionalitzar-la de manera efectiva i 
garantir que quedi integrada dins els processos de decisió de l’Administració. 
 
La CIAVA, que s’adscriu al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, estarà presidida pel secretari d’Economia i en formaran part tots els 
secretaris generals dels departaments, la secretària d’Administració i Funció 
Pública, la interventora general i els directors generals de Pressupostos, de 
Coordinació Interdepartamental, d’Administració Digital, de Transparència i 
Dades Obertes, de l’Escola d’Administració Pública i el director de l’Institut 
Català d’Avaluació i Polítiques Públiques (Ivàlua). Es reunirà un mínim de 
quatre vegades a l’any i podrà convidar a participar persones expertes en les 
matèries específiques que siguin motiu de les diferents avaluacions que s’hagin 
de tractar en cada sessió. 
 
Les seves funcions seran la de coordinar la planificació d’actuacions d’avaluació 
de tots els departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya; elevar al Govern el Pla pluriennal d’avaluacions, fer-ne el seguiment 
i emetre una valoració del seu grau d’execució; aprovar instruments corporatius 
transversals tendents a impulsar bones pràctiques dins l’Administració o fer 
recomanacions en relació amb l’avaluació de polítiques públiques; entre 
d’altres.  
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La Generalitat destina 20 milions d’euros a l’impuls del 
centre tecnològic Eurecat i els seus centres adscrits  
 

 L’objectiu de l’ajut, que atorga ACCIÓ -l’agència per a la 
competitivitat de l’empresa depenent del Departament d’Empresa i 
Coneixement-, és fomentar la transferència de tecnologia a les 
pimes catalanes 

 
El Govern ha aprovat que ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa, 
depenent del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya- atorgui una subvenció de 20 milions d’euros al centre tecnològic 
Eurecat i els seus centres adscrits. L’ajut té l’objectiu d’impulsar la seva activitat 
com a centre tecnològic de referència i reforçar així la transferència tecnològica 
a Catalunya. 
 
En concret, l’objectiu és que el centre tecnològic potenciï el desenvolupament 
de línies de recerca industrial pròpia per tal de generar tecnologia diferencial, 
que posteriorment incorporin les empreses catalanes per ser més competitives 
mitjançant serveis, contractes d’R+D+I, llicències de patents o creació de noves 
empreses de base tecnològica. L’ajut s’emmarca dins de les diferents línies per 
garantir i desenvolupar polítiques de suport a la indústria i a l’empresa. 
 
El centre Eurecat compta amb el segell TECNIO d’ACCIÓ, una acreditació que 
identifica els agents tecnològics més qualificats i amb experiència en projectes 
empresarials per tal que les empreses puguin identificar-los i impulsar, així, la 
transferència tecnològica a Catalunya. Actualment 84 entitats catalanes 
compten amb aquest segell. 
 

  



 

 

Acords de Govern. 12.11.2019  

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

 

11 

El Govern aprova destinar 2,2 milions d’euros en 
treballs per minimitzar els danys ocasionats per 
l'incendi de la Ribera d'Ebre  

 Aquestes actuacions facilitaran la regeneració natural del bosc, 
disminuiran els riscos relacionats amb l’erosió, i permetran millorar 
algunes infraestructures bàsiques per a la prevenció d'incendis 
forestals 

El Govern ha aprovat avui destinar 2,2M€ a Forestal Catalana S,A., empresa 
adscrita al Departament d’Agricultura, Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació per a l’execució de treballs urgents de restauració dels 
terrenys forestals afectats per l’incendi de la Ribera d’Ebre el passat 26 de juny.  

L’incendi va afectar 5.046 hectàrees, de les quals un 80% són forestals (4.071 
ha). Els treballs consistiran en la restauració de la coberta vegetal afectada 
retirant l’arbrat cremat per facilitar la regeneració i disminuir els riscos 
relacionats amb l’erosió i la sanitat vegetal. El cost de les actuacions l’assumirà 
íntegrament el DARP, de manera que els més de 800 propietaris dels terrenys 
no hauran de fer cap inversió econòmica. Està previst que totes les actuacions 
finalitzin abans de l’estiu de 2020. 

Les accions proposades de tractaments de la vegetació tenen com a objectiu la 
implementació i futur desenvolupament d’un bosc que protegeixi el sòl dels 
processos erosius, i que augmenti i conservi la biodiversitat existent a la zona. 
Es tracta de recuperar i millorar la situació ambiental i social dels municipis 
afectats per l’incendi. També s’intervindrà en la millora de la xarxa viària 
necessària per a la gestió, la prevenció, i l’extinció d’incendis de la zona. 

Actuacions ja en marxa 

Part d’aquests treballs es van iniciar el passat mes de setembre, en aquelles 
zones sobre les quals hi ha autorització i que representen una superfície de 
1.243 ha. En relació als treballs vora els vials, se n’han fet en una longitud de 
61 km, i en resten 20 per dur a terme. Els treballs sobre els vials han estat els 
primers a realitzar per evitar la caiguda d’arbres sobre els camins, que podria 
comportar problemes en la xarxa de camins/carreteres de la zona incendiada. 

Pel que fa la superfície de fagines executada fins ara, ha estat de 50 ha. De la 
superfície autoritzada resta executar fagines sobre una superfície de 78 ha, cal 
tenir en compte que aquesta dada s’incrementa a mida que s’obtenen 
autoritzacions i s’avaluen els treballs a realitzar sobre les finques disponibles. 
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El Govern destina 2,5 milions d’euros a material per a 
tasques de manteniment i control de la xarxa viària 
 

 El Consell Executiu aprova la inversió per arrendar 55 furgonetes 
destinades a la conservació de les carreteres, supervisió d’obres i 
aforaments de trànsit 
 

El Govern ha aprovat avui destinar 2,5 milions d’euros a l’arrendament de 
material per dur a terme tasques de manteniment i control de la xarxa viària 
arreu de Catalunya. En concret, el Consell Executiu ha aprovat la despesa, amb 
un abast de quatre anys, destinada a l’arrendament de 55 furgonetes adaptades 
per a la conservació i gestió de les carreteres de titularitat de la Generalitat, 
tenint en compte criteris de baixes emissions i els establerts en la compra 
pública verda.  
 
Així mateix, aquests vehicles es destinaran a la mesura de les intensitats de 
trànsit (aforaments) de la xarxa i a la supervisió d’obres que s’hi executin. 
Aquest material també es destina a tasques d’inspecció de talussos i 
estructures, suport a actuacions d’emergència o de vialitat hivernal, amb 
vehicles equipats i adaptats per a aquesta finalitat, amb les mesures de 
seguretat adients per ser visibles en la carretera.  
 
El contracte es divideix en quatre lots, que responen a diverses característiques 
tècniques i tipologia de la motorització dels vehicles:  
 

 Subministrament en règim d’arrendament amb opció de compra de 6 
furgonetes amb motorització elèctrica, amb distintiu ambiental “0”  

 Subministrament en règim d’arrendament amb opció de compra de 14 
furgonetes amb motorització bifuel benzina/gas, amb distintiu ambiental 
“ECO” 

 Subministrament en règim d’arrendament amb opció de compra de 15 
furgonetes amb motorització de combustió, amb distintiu ambiental “C”. 

 Subministrament en règim d’arrendament amb opció de compra de 20 
furgonetes amb motorització bifuel benzina/gas, amb distintiu ambiental 
“ECO”, amb 2 seients i caixa tancada lateralment. 
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El Govern impulsa el català al món digital per mitjà de 
la contractació administrativa 

 Aquest acord estableix que el català sigui la llengua de 
funcionament de les pantalles digitals i els elements d’assistència 
de veu dels productes i serveis tecnològics contractats per la 
Generalitat 

 
El Govern ha aprovat un paquet de noves mesures per impulsar l’ús del català 
en l’àmbit digital per mitjà de la contractació pública de productes i serveis. 
L’objectiu és incorporar noves clàusules en relació amb l’actual entorn 
tecnològic i digital al conjunt de clàusules lingüístiques ja existents, que 
regeixen la contractació administrativa de la Generalitat de Catalunya. Aquestes 
clàusules són un estímul clar perquè el català s’estengui progressivament en 
àmbits tan diversos com els sistemes de control de dispositius mitjançant la veu, 
les aplicacions amb geolocalitzadors i altres tecnologies digitals que la 
Generalitat contracta habitualment.  
 
L’Acord aprovat pel Govern estableix que el català sigui la llengua de 
funcionament de les pantalles digitals i els elements d’assistència de veu dels 
productes i serveis tecnològics contractats per la Generalitat i, també, dels 
manuals d’instruccions i les informacions de difusió que acompanyin aquests 
productes i serveis. Així mateix, en el cas de productes o serveis que integren 
tecnologia digital i que s’adrecen a la resolució d’incidències i a l’atenció a les 
persones que en són clientes i usuàries, la informació ha d’estar disponible 
almenys en català, tant oralment com per escrit, sens perjudici que estigui 
també en altres llengües com el castellà o l’anglès. 
 
També preveu que les empreses contractistes, en l’execució del contracte, 
hauran de garantir que es poden relacionar en català amb els òrgans 
contractants i amb les persones que en són clientes i usuàries. El personal que 
assumeix aquestes funcions ha de tenir el nivell de competència suficient per 
desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida 
i adequada en llengua catalana. 
 
L’acord de Govern igualment preveu que en les màquines de venda de 
productes (begudes, entrepans, etc.) els productes que s’hi ofereixen han 
d’estar etiquetats almenys en català, sens perjudici que ho puguin estar en 
altres llengües.  
 
Aquestes mesures s’han d’incloure en els plecs de clàusules administratives 
particulars i, si escau, en els documents corresponents de formalització dels 
contractes. 
 
D’altra banda, aquest Acord vol garantir l’ús de la toponímia oficial i estableix 
que s’ha de mostrar en la seva única forma oficial, catalana o aranesa segons 
escaigui, en els productes i serveis tecnològics en què sigui necessària. També 
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preveu que en els dispositius, programes o sistemes que permetin a la persona 
usuària definir la configuració de la llengua —navegadors, sistemes operatius, 
aplicacions informàtiques, etc.— es proporcionin, per defecte, configurades en 
català. 
 
De manera excepcional, si no existeixen en el mercat productes o serveis que 
puguin acomplir els requisits de disponibilitat lingüística esmentats, es podran 
considerar vàlides les ofertes que no compleixin aquests requisits, sempre de 
manera motivada que haurà de constar en la proposta d’adjudicació. 
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El Govern protegeix els elements de fusteria de la Casa 
Navàs de Reus  
 
 

 La Casa Navàs, situada a la plaça del Mercadal, és un dels millors 
exemples del Modernisme a nivell europeu 

 

El Govern ha acordat modificar la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional, 
en la categoria de Monument Històric, de la Casa Navàs, a Reus (Baix Camp), 
per tal d’ampliar la llista de béns mobles vinculats al monument. En concret, ha 
acordat protegir els elements de fusteria de la botiga de la Casa Navàs que, 
com la resta de béns mobles de la Casa ja declarats, formen també part 
inseparable del monument històric. 
 
La fusteria de la botiga de la Casa Navàs és d’estil modernista, amb disseny 
original de Lluís Domènech i Montaner i va ser realitzada entre 1902 i 1905. El 
conjunt està format pels quinze elements mobles, entre els quals hi ha la porta 
d’entrada des del carrer de Jesús, de vidre amb marc de fusta i maneta de ferro; 
prestatgeries de fusta que cobreixen totes les parets de l’edifici; passeres de 
fusta; la barana de les passeres, de ferro;  els suports de ferro de les llums; 
quatre escales de cargol; dos mobles; 13 taulells de fusta amb cantells 
motllurats i suports metàl·lics; una caixa forta ferro; un mirall tríptic o un moble 
arxivador de fusta decorat amb motius vegetals. 
 
La Casa Navàs, situada a la plaça del Mercadal, és un dels millors exemples 
del Modernisme a nivell europeu. Va ser projectada per l’arquitecte Lluís 
Domènech i Montaner i construïda entre el 1901 i el 1907. Domènech i Montaner 
va projectar per a Joaquim Navàs un edifici que albergava el nou habitatge i 
l’establiment comercial del seu client. Aquest monument està protegit com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional des del 30 de juliol de 1991.  
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Altres Acords de Govern 
 
Aprovada la reestructuracio del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 
 
El Govern ha aprovat en la reunió d’aquest matí una reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En aquest sentit, s’incorporen 
a l’estructura departamental la Direcció General de l’Autonomia Personal i la 
Discapacitat i la Direcció General de Prestacions Socials. També es crearà la 
Subdirecció General de Lluita contra la Violència Masclista. 
 
La Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat neix per afrontar 
els reptes que suposa l’envelliment de la població i les situacions de 
dependència, per fer-ne un abordatge des de la promoció de l’autonomia 
personal. És per això que la direcció té la finalitat de promoure i facilitar que les 
persones assoleixin l’autonomia funcional i personal en les unitats familiars o 
de convivència que desitgin i potenciar-ne la qualitat de vida i la integració 
social. Aquesta direcció també s’encarregarà de prevenir, atendre i promoure la 
inserció social en les situacions d’exclusió social, així com d’atendre els dèficits 
de les persones, bé siguin de caràcter personal, econòmic o social, que en 
comprometin el desenvolupament, l’autonomia i la integració social. També 
atendrà i promourà el benestar de les persones grans i del col·lectiu de 
persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. En aquest sentit, 
s’encarregarà de promoure i impulsar el finançament derivat del Sistema català 
d’autonomia i atenció a la dependència. 
 

D’altra banda, la Direcció General de Prestacions Socials tindrà entre les seves 
funcions detectar i avaluar les necessitats i les demandes de prestacions 
socials, així com tenir coneixement dels recursos disponibles, coordinar la 
gestió de les pensions no contributives de la Seguretat Social i impulsar la gestió 
de les diferents prestacions i ajuts en l’àmbit de les famílies. 
 
En el marc d’aquest procés de reestructuració, es crea també la Subdirecció 
General de Lluita contra la Violència Masclista, que dependrà de la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Aquest nou òrgan serà l’encarregat de 
dissenyar i implementar les actuacions per a la detecció i la prevenció de les 
violències masclistes. També coordinarà els serveis i programes per a l’atenció 
d’urgència de dones en situació de violència masclista i supervisarà la gestió de 
recursos, programes i serveis en l’abordatge, la recuperació i la reparació de 
les víctimes. 
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Destinats 750.000 euros per contribuir a l’organització dels World Roller 
Games Barcelona 2019 
 
El Govern ha aprovat destinar una subvenció de 750.000 euros a la Fundació 
Roller Sports, l’entitat privada impulsora dels World Roller Games Barcelona 
2019, per fer front a les despeses d’organització d’aquest campionat mundial 
celebrat aquest any. 
 
Amb aquest ajut, que es vehicularà mitjançant el Consell Català de l’Esport, 
l’Executiu vol contribuir al desenvolupament d’aquesta competició internacional, 
l’esdeveniment mundial de roller sports més important del món, que ha 
contribuït a promoure l’esport català a nivell internacional, a banda de fomentar 
aquestes disciplines arreu del país.  
 
Més de 4.000 atletes de tot el món van competir a Barcelona, cosa que va situar 
el país com l’epicentre mundial dels roller sports. A més, 140.000 espectadors 
van presenciar les 128 proves d’11 disciplines de roller sports que es van 
disputar en 13 seus de la ciutat de Barcelona i quatre altres ciutats catalanes.  
 


