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El Govern aprova un decret llei de mesures urgents per
a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies
renovables


La norma elimina les barreres administratives per a la implantació
d’energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya, i estableix un nou
procediment de tramitació més àgil



Es modifica la Llei d’urbanisme per facilitar la instal·lació de
sistemes d’autoproducció i d’eficiència energètica en l’àmbit urbà
i en l’espai públic de les ciutats, així com en sòls no urbanitzables



Es recuperen articles de la Llei catalana del canvi climàtic derogats
pel Constitucional, modificant-ne el redactat d’acord amb la
sentència, com la fixació de la neutralitat d’emissions de CO2 per a
l’any 2050, l’electrificació dels ports de la Generalitat, la limitació al
fracking o la penetració de la mobilitat elèctrica en el transport

El Consell Executiu ha aprovat avui un decret llei de mesures urgents per
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. El text elimina
barreres administratives per a la implantació d’energies renovables a Catalunya
i soluciona diversos aspectes de la Llei del canvi climàtic que havien estat
declarats inconstitucionals, amb l’objectiu de seguir avançant en la mitigació del
canvi climàtic i en la transició energètica, i s’emmarca en la situació
d’emergència climàtica declarada pel Govern el passat mes de maig. El decret
llei haurà de ser validat pel Parlament en els propers 30 dies.
El decret-llei inclou la derogació del Decret 147/2009, que limitava la implantació
de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, i estableix un nou procediment de
tramitació més àgil. Així, s’obre la implantació d’aquestes dues tecnologies a
tot el país, sempre respectant les figures de protecció ambiental, urbanística i
paisatgística vigents. D’aquesta manera, desapareixen la determinació de
zones de desenvolupament prioritari per a l’energia eòlica i el model concursal
per a la seva adjudicació, i també s’eliminen les ocupacions màximes per a les
instal·lacions fotovoltaiques, així com les restriccions per a la seva ubicació en
zones contigües a terrenys industrials o a edificacions agrícoles o ramaderes.
D’aquesta manera, s’obre el territori a ser copartícip de l’aportació renovable al
sistema energètic tot alleugerint el pes d’altres zones que històricament han
acumulat la generació.
A més, s’implementa un nou model de tramitació projecte a projecte, que
permetrà reduir fins als 13 mesos el procediment d’autorització d’una
instal·lació. El nou tràmit inclou la creació d’una ponència d’energies
renovables, que servirà per fer una consulta prèvia a la tramitació d’una
instal·lació per tal de determinar si l’emplaçament projectat és viable i garantir
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que no existeixin elements que desaconsellin aquella ubicació. El tràmit es
portarà a terme en un procediment conjunt que integrarà les autoritzacions
energètica, ambiental, urbanística i paisatgística, i inclourà tant la instal·lació
renovable com la línia d’evacuació d’energia a la xarxa. Es permetrà tramitar
conjuntament projectes híbrids que combinin energia eòlica i solar fotovoltaica i
comparteixin la línia d’evacuació de l’electricitat generada.
De la mateixa manera, el decret llei modifica la Llei d’urbanisme per facilitar i
simplificar la instal·lació d’energies renovables en l’àmbit urbà, amb la voluntat
d’afavorir la implantació de sistemes d’autoproducció en els edificis i en l’espai
públic de les ciutats. En aquest sentit, per exemple, les instal·lacions
fotovoltaiques no comptaran a efectes de remunta i estaran subjectes només al
règim de comunicació prèvia. La norma també elimina aspectes que dificulten
la implantació de mesures d’aïllament tèrmic o la millora de tancaments de
façanes, entre d’altres. També se’n facilita la implantació en sòl no
urbanitzable, sempre que es compleixin uns criteris ambientals i paisatgístics
determinats.
Finalment, es modifica la Llei del canvi climàtic per tal de recuperar alguns
articles anul·lats pel Tribunal Constitucional, redactats d’acord amb la
sentència. En concret, es fixa la neutralitat d’emissions de CO2 per a l’horitzó
2050, l’electrificació dels ports de la Generalitat, la limitació al fracking o la
penetració de la mobilitat elèctrica en el sector del transport. Així mateix,
s’inclouen algunes precisions a diferents articles i s’afegeix la prohibició
d’utilitzar carbó i coc de petroli en estufes i calderes en noves instal·lacions, a
més d’un període transitori de quatre anys per substituir-los per altres
combustibles amb menys impacte.
Una disposició addicional habilitarà l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per
actuar en aquelles parts del territori català que són a la conca de l’Ebre i del
Xúquer i que depenen de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per poder
actuar, d’aquesta manera, no solament davant d’una emergència, sinó també
de manera ordinària i estructural a les lleres i fer-ne el manteniment.
L’aprovació d’aquest decret llei ha de facilitar l’assoliment dels objectius
establerts tant en la Llei del canvi climàtic com en les bases del Pacte Nacional
per a la Transició Energètica. D’acord amb les primeres estimacions de l’Institut
Català d’Energia (ICAEN), per complir aquestes fites Catalunya necessita
disposar de 4.000 MW eòlics i 6.000 MW solars fotovoltaics instal·lats l’any
2030, tot partint dels 1.270 MW eòlics i dels 276 MW solars fotovoltaics que hi
ha en servei.
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El Govern impulsa el finançament de les obres de
rehabilitació que facin les comunitats de propietaris, a
través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’ICF


L’Institut Català de Finances i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
obren aquesta nova línia de finançament, que estarà dotada amb
100 milions d’euros, 15 dels quals ja estan aprovats per al 2019 i els
85 restants està previst que s’aprovin el 2020



Es preveu que amb aquestes actuacions es podran finançar les
obres com a mínim de 10.000 habitatges a tot Catalunya

El Govern ha acordat avui impulsar, a través de l’Institut Català de Finances
(ICF), el finançament amb condicions preferents de les obres de rehabilitació
que facin les comunitats de propietaris. L’ICF i l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya obren aquesta nova línia dotada amb 100 milions d’euros, 15 dels
quals ja estan aprovats per al 2019 i els 85 restants està previst que s’aprovin
el 2020.
La dificultat per accedir al finançament per part de les comunitats de propietaris
ha estat un entrebanc constant ja que, a data d’avui, les subvencions existents
només permetien cobrir entre un 30% i un 40% de la despesa un cop realitzades
les obres. Aquest acord suposa un canvi important en l’accés al finançament
per part de les comunitats i omple un buit llargament reivindicat per tot el sector.
Així mateix, obre una via perquè el sector financer privat explori l’oportunitat
d’oferir línies de crèdits a les comunitats de propietaris, com a entitat jurídica, ja
que fins ara només es donava crèdit als particulars.
El Govern aposta pel finançament en rehabilitació
La voluntat del Govern és afavorir les obres de rehabilitació a les comunitats de
propietaris perquè puguin fer no només allò que és imprescindible, sinó un salt
qualitatiu afrontant actuacions més ambicioses que permetin anticipar-se a
posteriors rehabilitacions més costoses.
Aquesta línia de finançament suposa, a més, un estímul perquè les comunitats
de propietaris puguin realitzar les obres de rehabilitació que estan obligades a
fer en compliment de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i mantenir el parc
d’habitatges en condicions òptimes. L’import mínim de finançament és de
30.000 euros per comunitat i amb un màxim de 20.000 euros per habitatge.
La ITE, regulada a Catalunya des de l’any 2010, permet conèixer en quin estat
es troba un edifici d’habitatges per tal d’impulsar-ne el manteniment, la
rehabilitació i la millora (accessibilitat, sostenibilitat i funcionalitat). Els edificis
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de més de 45 anys d’antiguitat són els que estan obligats a passar-la per
garantir la seguretat i perdurabilitat dels habitatges. L’any 2018 ja havien
aprovat la ITE el 44% del parc que ha de passar aquesta inspecció
obligatòriament. Aquest 2019 es preveu superar el 50%.
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El Govern aprova el reglament d’armes per reforçar la
seguretat del cos d’Agents Rurals


L’Executiu mostra el seu compromís per potenciar aquest cos com
a eina imprescindible en la seva funció de vigilància i control, i de
protecció i prevenció integrals del medi ambient

El Govern ha donat llum verda avui al Decret pel qual s’aprova el Reglament
d’armes del cos d’Agents Rurals (CAR) que pretén reforçar-ne la seguretat i
regular la tipologia d’armes i el seu ús. La nova normativa regula els requisits per
poder-les utilitzar, la formació, les condicions i totes aquelles mesures de
seguretat necessàries que cal adoptar. Tot això, a fi de garantir les funcions del
cos amb seguretat i potenciar-lo com a eina imprescindible en la funció de
vigilància i control i de protecció i prevenció integrals del medi ambient de la
policia administrativa especial i judicial.
L’objectiu principal de la tramitació del Decret ha estat desplegar el reglament
previst a la disposició addicional quarta de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos
d’Agents Rurals. L’aprovació d’aquest Reglament d’armes és una de les
principals accions previstes en el Pla estratègic del cos d’Agents Rurals aprovat
pel Govern en data 16 de juliol amb la voluntat de reforçar la seguretat en les
actuacions dels i de les agents, que s’afegeix a altres mesures en aquest àmbit
com ara l’adquisició d’armilles antibales, la formació específica en tècniques de
seguretat i autoprotecció, nous procediments de treball i convenis de
col·laboració amb altres cossos policials.
La normativa del cos de l’any 1988 establia específicament que el CAR era un
cos armat; posteriorment, la Llei de 2003 va establir l’ús d’aquest armament
només en aquelles actuacions que ho requerissin, i també que s’havia de
determinar reglamentàriament quin havia de ser aquest armament.
El Decret s’estructura en 5 capítols, dividits en 26 articles. El capítol 1 recull com
a novetats més rellevants les seves finalitats, les definicions i la titularitat de les
armes i l’establiment d’una base de dades que incorpori tota la informació. El
capítol 2 regula els tipus d’armes de dotació, de gestió i defensa, i la seva
administració. El capítol 3 habilita l’ús d’armament en determinades condicions i
la seva assignació, i també els comandaments competents en la matèria. El
capítol 4, referent a la formació i les condicions, regula les circumstàncies i els
requisits per poder dur armament, entre els quals les proves, les revisions
psicotècniques, l’aptitud i la retirada provisional o definitiva. El capítol 5 regula les
mesures de seguretat que cal assumir com a pròpies del cos, com ara el dipòsit
de les armes de foc, l’assignació, la tramitació i la renovació.
El Decret entrarà en vigor vint dies després que hagi estat publicat al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Va ser sotmès a la consulta pública prèvia a la
seva elaboració, es va efectuar el tràmit d’informació pública, es va debatre i
6
Acords de Govern. 26.11.2019
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

consensuar el seu text amb els diferents sindicats i amb l’associació
professional i tothom va poder fer-hi les aportacions que considerava
convenients per poder dotar el cos d’Agents Rurals d’un reglament d’armes
pendent des de l’any 2003.
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El Govern prorroga el sistema de descomptes als
vehicles de baixes emissions a les vies de peatge


Els canvis introduïts, que estaran en vigor fins al 2021, permetran
reduir la circulació dels vehicles més antics i evitaran l’emissió a
l’atmosfera de 56.000 tones de CO2 en els propers dos anys



El sistema s’adapta a una nova realitat, amb innovacions
tecnològiques, un mercat més consolidat de venda de vehicles de
baixes emissions i nous fabricants, que ofereixen vehicles a preus
més accessibles

El Consell Executiu ha aprovat avui la modificació del sistema de descomptes
d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la
Generalitat per tal de prorrogar-lo fins al 2021 i adaptar-lo tant a la política
mediambiental del Govern com a la nova realitat del mercat pel que fa a vehicles
de baixes emissions.
Les bonificacions ECO establertes per als peatges tenen una triple voluntat. Per
una banda, estimular els ciutadans que utilitzen el vehicle a comprar models de
baixes emissions, compensant en part el cost més elevat que tenen respecte
de models de combustibles convencionals. D’altra banda, la renovació del parc
mòbil català, molt envellit, i finalment, estimular la indústria automobilística en
la progressió cap al vehicle elèctric.
Els canvis aprovats avui actualitzen el sistema de bonificacions que es va
aprovar el 2017 mantenint aquests objectius i adaptant-los a l’evolució del
mercat automobilístic, amb la introducció d’innovacions tecnològiques que
incrementen l’eficiència dels vehicles, disminuint les seves emissions. Es
calcula que s’estalviarà l’emissió de 56.000 tones de CO2 a l’atmosfera en els
propers dos anys.
La modificació del sistema de bonificacions permet complementar la política
mediambiental del Govern català, que té com a guia la declaració de
l’emergència climàtica el passat mes de maig. També té en compte el context
de l’entrada en funcionament de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a
Barcelona el gener de 2020 i l’entrada en vigor del Reglament de la Unió
Europea que fixa les normes de reducció de les emissions de CO2 per a nous
vehicles.
Adaptació a les innovacions tecnològiques
En l’actualitat, la gamma de vehicles considerats més nets que ofereixen els
fabricants és molt més àmplia que anys enrere, amb opcions a un preu més
assequible per als ciutadans. Aquesta nova realitat, per tant, aconsellava revisar
les categories de vehicles que es poden beneficiar dels diferents descomptes
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per adequar-les a les millores tecnològiques i també la gamma de vehicles de
baixes emissions que es veuen beneficiades pels descomptes, amb la
popularització de models econòmicament més accessibles.
Així, per una banda, s’adeqüen les modalitats de descomptes segons les
categories tarifàries. Es mantenen els descompte del 30% per a la categoria
ECO general, que ara englobarà tots els híbrids endollables i també aquells
vehicles de GLP, gas natural i híbrids de benzina/gasoil que compleixin amb la
normativa Euro 6. Queden fora d’aquesta categoria de descomptes els vehicles
de benzina, atès el seu ús exclusivament de combustibles fòssils, i tots els
vehicles híbrids, GLP i gas natural anteriors a Euro 6, que per la seva antiguitat
(són anteriors a l’1 de setembre de 2014) han quedat superats per estàndards
d’emissions molt menys contaminants.
Pel que fa a la categoria ECO específic, comprèn els vehicles d’hidrogen, els
elèctrics purs, els d’autonomia estesa i les motocicletes elèctriques. En aquest
cas, es modifica el límit de descompte, que passa del 100% al 75%. D’aquesta
manera, el Govern manté la seva aposta per incentivar més intensament l’ús
dels vehicles de zero emissions però s’adequa a la realitat d’un mercat més
consolidat, que necessita menys el suport de recursos públics. D’altra banda,
aquests vehicles provoquen el mateix desgast de la infraestructura viària per ús
que els altres. Aquest ajust en la bonificació aplica, per tant, el principi de “qui
usa paga” recollit per la normativa europea.
Es manté el sistema que permet acumular els descomptes generals ECO, VAO
(Vehicles d’Alta Ocupació) i recurrència en un mateix recorregut i usuari, però
amb una bonificació màxima del 75%. Les bonificacions ECO s’apliquen en dies
no festius de dilluns a divendres, sempre que s’empri com a mitjà de pagament
qualsevol sistema dinàmic i prèvia inscripció al portal EcoviaT.
Descomptes per als vehicles ECO més assequibles
El Govern estableix dos requisits addicionals als vehicles ECO generals i ECO
específics per gaudir de bonificacions als peatges. En primer lloc, per accedir al
descompte, el preu del vehicle ha de ser inferior als 48.400 euros (IVA inclòs).
D’aquesta manera, s’introdueix un principi d’equitat i justícia social a l’hora de
gaudir de preus bonificats, atès que es manté un ajut per a aquells propietaris
de vehicles ecològics de menor import però s’exclou d’aquesta bonificació els
propietaris de vehicles d’alta gamma.
Impuls a la renovació del parc mòbil
En segon lloc, per a les noves altes de vehicles al portal EcoviaT a partir de l’1
de gener de 2020 també caldrà acreditar que s’ha desballestat prèviament un
vehicle de més de 10 anys d’antiguitat i amb la ITV en vigor per gaudir del
descompte. Així, s’incentiva que els vehicles més antics i contaminants siguin
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retirats de la circulació una vegada se’n compra un de nou de baixes emissions,
en comptes de ser venuts al mercat de segona mà i continuar circulant.
Tant el límit dels 48.400 euros com el requisit de desballestament del vehicle
antic figuren ja en el Pla MOVES d’incentius per a la mobilitat eficient i sostenible
del Govern central. Amb els canvis aprovats avui, s’homogeneïtzen els
estàndards del sistema català de descomptes.
Aquests canvis en els descomptes ECO seran d’aplicació a partir de l’1 de gener
de 2020 i fins a l’any 2021 inclòs, i es podran modificar com a conseqüència de
la revisió del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire.
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El Govern crea el programa per a la presidència
catalana de la Comunitat de Treball dels Pirineus 20192021


Catalunya assumirà la presidència del Consorci de la CTP el proper
dijous en la reunió del plenari que se celebrarà a Jaca

El Govern ha aprovat la creació del programa per a la presidència catalana de
la Comunitat de Treball dels Pirineus 2019-2021. La Generalitat de Catalunya
rebrà el relleu de la presidència del Consorci de la Comunitat de Treball dels
Pirineus, que ara exerceix l’Aragó, el pròxim dia 28 de novembre durant el
Consell Plenari de l’entitat de cooperació transfronterera.
El programa per a la presidència catalana de la Comunitat de Treball dels
Pirineus 2019-2021 té assignades les funcions d’organitzar les reunions del
Comitè executiu i els Consells plenaris de la Comunitat de Treball dels Pirineus
(CTP) i elaborar-ne el pla de treball. També preveu realitzar el seguiment de les
accions acordades per a l’execució del pla de treball. El programa consta de
dos òrgans: els grups de treball i la coordinació.
La Direcció General d’Afers Europeus i Mediterranis del Departament d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència garantirà la coordinació amb
les activitats desenvolupades en el marc de la participació ordinària de la
Generalitat de Catalunya a la CTP.
Així mateix, es crea un Comitè de coordinació format per la persona
responsable del Programa i les persones titulars de la Secretaria general de la
CTP, de la Direcció General d’Afers Europeus i Mediterranis i de la Direcció
General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació.
Comunitat de Treball dels Pirineus
La CTP és una associació de cooperació transfronterera creada per les regions
franceses d’Aquitània, Migdia-Pirineus i Llenguadoc-Rosselló; les comunitats
autònomes d’Euskadi, Aragó, Navarra i Catalunya, i el Principat d’Andorra. Es
va constituir mitjançant el Protocol d’acord constitutiu de la Comunitat de Treball
dels Pirineus, firmat a Bordeus el 15 d’abril de 1983.
El Consorci de la CTP és un organisme públic de cooperació transfronterera,
creat el 17 de març de 2005, mitjançant el Conveni interadministratiu de
cooperació transfronterera entre entitats membres de la CTP, a l’empara del
Tractat entre el Regne d’Espanya i la República Francesa sobre cooperació
transfronterera entre entitats territorials (Baiona, 10 de març de 1995).
Posteriorment, en data 15 de novembre de 2012, es formalitza el conveni
d’adhesió de l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera al Consorci
de la Comunitat de Treball dels Pirineus.
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El Govern endega la campanya “Ni agressor, ni
còmplice. Atura la violència masclista” focalitzada en
els agressors i la no complicitat de l’entorn


La campanya s’ha posat en marxa amb motiu del Dia Internacional
per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, que es
commemora cada 25 de novembre



L’objectiu és reforçar els missatges adreçats als agressors situant
el focus de la solució de les violències masclistes en la seva
responsabilitat i no en les dones que les pateixen



L’Executiu també ha analitzat l’informe realitzat per l’Observatori
d’Igualtat de Gènere i l’Àrea de Violències Masclistes de l’Institut
Català de les Dones, que constata un augment de la visibilització
dels casos

“Ni agressor, ni còmplice. Atura la violència masclista” és el lema de la
campanya que posa en marxa el Govern amb motiu de la commemoració del
Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. La
campanya reforça els missatges adreçats als agressors situant el focus de la
solució de les violències masclistes en la seva responsabilitat i no en les dones
que les pateixen. També apel·la a la no complicitat de l’entorn amb els
agressors i promou l’avenç en la identificació de diferents situacions de violència
masclista.
Les violències masclistes són violències que pateixen les dones pel sol fet de
ser dones. A partir de l’evidència que els únics responsables de les agressions
masclistes són els agressors, la campanya interpel·la els homes perquè aturin
les violències masclistes i formin part de la solució.
La campanya també destaca el paper de les persones de l’entorn i dels
testimonis d’aquestes agressions ja que davant la violència masclista no és
possible tenir una postura neutral. És a dir, qui no se situa al costat de la dona
en situació de violència, se situa de la banda de l’agressor i es converteix en
còmplice de la violència masclista. L’entorn, a més d’un factor de protecció, és
clau per neutralitzar la impunitat dels agressors, perquè a través de la sanció
social vers l’agressor, l’entorn esdevé un agent actiu partícip de la solució a la
violència masclista.
Els missatges de la campanya s’adrecen a la població de 14 a 18 i de 19 a 30
anys de Catalunya a través de 5 gràfiques, 4 espots i 4 falques de ràdio que es
difondran a partir del dia 22 i fins al 13 de desembre a través de nombrosos
canals i mitjans de comunicació. Els espots simulen llocs habituals en què es
poden donar situacions de violències masclistes entre joves com per exemple
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la universitat, la cafeteria o la discoteca. Per tal d’incidir en els objectius
plantejats per la campanya i reforçar-ne l’eficàcia s’han creat els hastags
#ETSCÒMPLICE i #ÉSVIOLÈNCIA que acompanyaran els espots i actuaran
com a conceptes força de la campanya.
Informe de l’Observatori d’Igualtat de Gènere i l’Àrea Violències
Masclistes
La campanya té com a base un informe realitzat per l’Observatori d’Igualtat de
Gènere (OIG) i l’Àrea de Violències Masclistes de l’Institut Català de les Dones
(ICD), analitzat avui pel Govern, que determina que actualment hi ha més
visibilització dels casos perquè la societat escolta les dones que pateixen
violències sexuals, hi ha una major consciència social i denúncia col·lectiva,
impulsada també pels col·lectius feministes que han donat suport a les dones
agredides i han liderat aquesta denúncia social (per exemple, de la justícia
patriarcal). A aquests factors se suma un clar compromís polític per l’erradicació
de les violències sexuals al nostre país.
L’Informe indica que des del 2016 s’observa un augment de quatre punts
percentuals en les trucades realitzades pel col·lectiu jove a la Línia 900 900 120
d’atenció a les dones en situació de violències masclistes per motiu de violència
sexual. S’ha passat d’una proporció del 37% de les trucades per violències
sexuals per part de les dones de fins a 30 anys a una proporció del 41%.
Segons les dades analitzades, el 66% de les dones víctimes de delictes contra
la llibertat i la indemnitat sexual són menors de 31 anys. Les dades del
Departament d’Interior del 2018 mostren un fort increment per al col·lectiu de
joves respecte al 2017, que arriba al 25% en els cas dels joves menors de 31
anys.
Encara avui dia hi ha un elevat grau d’ocultació d’aquesta tipologia delictiva.
Aquestes mateixes dades mostren un augment progressiu de les denúncies per
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual també durant el 2019. Les dades
policials mostren que la violència sexual afecta principalment les dones menors
de 20 anys i que els autors són homes de totes les franges d’edat, tot i que amb
major freqüència en la franja de 21 a 30 anys.
El 7% de les dones de 16 a 29 anys ha declarat que ha patit violència sexual en
l’àmbit de la parella o exparella en la darrera Enquesta de violència masclista a
Catalunya. Tot i que les dades sobre violència sexual en dones més joves són
significatives (7%), el tram d’edat més afectat és el de les dones de 30 a 49
anys (8,4%). El tipus d’agressions sexual més freqüent entre les noies de 12 a
18 anys a Catalunya és la petició d’imatges d’elles amb poca roba (sota
coacció, amenaça o engany). La normalització de l’exhibició de cossos a les
xarxes socials ha desencadenat una creixent incidència d’aquest tipus de
violència sexual entre les noies més joves (de 12 a 18 anys). Les relacions
sexuals no desitjades representen segons l’enquesta un 1% dels casos.
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El Govern aprova la creació d’una nova marca que
identifiqui el conjunt del sistema sanitari públic de
Catalunya


La nova imatge corporativa reforçarà la consciència de tenir un
sistema de salut i uns professionals d’excel·lència



També ajudarà la ciutadania a ser atesa de forma més clara,
ordenada i entenedora en el seu pas pels diferents circuits, centres
i proveïdors

El Govern de la Generalitat ha aprovat la creació d’una marca per identificar
visualment, i d’una manera més integral i global, el conjunt del Sistema de Salut
Públic de Catalunya.
Actualment, la percepció visual del sistema es dilueix entre una gran diversitat
de marques proveïdores de servei públic. Aquesta realitat dificulta comprendre
que existeix un únic sistema de salut d’accés públic que ofereix servei a 7,5
milions de persones, en què treballen 140.000 professionals i que es relaciona
diàriament amb la indústria, les institucions i els agents sectorials.
Per revertir aquesta situació, i després d’analitzar el mapa d’organismes i
entitats dependents del Departament de Salut o que hi presten serveis, s’ha
creat la nova marca: S/Sistema de Salut de Catalunya.
Aquesta marca va acompanyada d’un nou logotip i d’un nou símbol. La marca
és fruit d’un treball conjunt que ha implicat i consultat, mitjançant diferents
processos, ciutadans i professionals del sistema de salut d’arreu de Catalunya.
Reforçar un sistema referent al món
Disposar d’aquesta nova marca paraigua serà rellevant en molt àmbits, i en tots
conflueix l’objectiu de reforçar el sistema públic de salut de Catalunya, referent
reconegut al món per la seva excel·lència i diversitat. De fet, la creació
d’aquesta marca s’emmarca en la necessitat que sigui un aglutinador comú de
tots els actors, agents i centres del sistema, que cada vegada treballen més de
forma coordinada i interrelacionada, com passa entre l’atenció primària i
l’hospitalària, o aquesta amb la sociosanitària, per exemple.
Per exemple, pel propi sistema suposarà posar en valor una estratègia comuna,
la transformació, l’excel·lència dels seus proveïdors i el rendiment dels recursos
públics orientat a la cura de la salut de les persones.
En segon lloc, pels professionals, la marca pot servir per generar-los orgull de
pertinença, així com per millorar la informació, el coneixement i la coordinació,
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de manera que s’actuï amb més agilitat, amb més integració i orientació a la
millora contínua i la innovació des d’una visió de contínuum assistencial.
Per últim, per a la ciutadania, la marca ajudarà que identifiqui que,
principalment, està sent atès pel sistema públic català de la salut,
independentment si ho fa a través d’un proveïdor o d’un altre, o a un centre
hospitalari concret o a un altre, per exemple.
A banda que la marca ordenarà i farà més accessible els circuits i el pas de la
ciutadania pel sistema, també l’ha d’ajudar a ser més conscient de l’excel·lència
del servei públic i de la professionalitat dels equips. Així, amb una experiència
més entenedora que l’actual, la ciutadania es farà seva la marca, tot afavorint
la transparència, la participació i la confiança.
Imatge de la nova marca:

Imatge del logotip de la marca:
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El Govern inicia l’ofensiva jurídica contra el decret llei
digital del Govern de l’Estat


El Consell Executiu ha demanat al Consell de Garanties Estatutàries
que es pronunciï respecte a la possible vulneració de competències
de la Generalitat per part del decret llei digital del Govern de l’Estat



El decret llei digital té impacte en 5 àmbits clau: infraestructures
digitals i desplegament de la fibra òptica, identitat digital,
desplegament de l’administració digital, ciberseguretat, i
contractació pública

El Govern de la Generalitat ha acordat aquest matí sol·licitar al Consell de
Garanties Estatutàries el dictamen previ preceptiu a la interposició d’un possible
recurs d’inconstitucionalitat en relació amb el reial decret llei en matèria
d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions per
part del Govern de l’Estat.
El Consell Executiu ha donat llum verda a l’inici dels tràmits per instar el Consell
de Garanties Estatutàries a pronunciar-se sobre aquesta qüestió, un cop rebut
l’informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat.
El decret llei que ha aprovat el Govern de l’Estat afecta les competències de la
Generalitat en 5 àmbits clau:
1.
2.
3.
4.
5.

Infraestructures digitals i desplegament de la fibra òptica
Identitat digital
Desplegament de l’administració digital
Ciberseguretat
Contractació pública

Una vegada es compti amb el pronunciament del Consell de Garanties
Estatutàries, el Govern podria plantejar un recurs al Tribunal Constitucional.
Justament demà dimecres es preveu que la Diputació permanent del Congrés
dels Diputats voti la convalidació d’aquest decret llei.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va
anunciar a principis de mes una ofensiva en tots els àmbits jurídics i polítics per
defensar les competències del Govern de Catalunya en l’àmbit digital. Puigneró
va denunciar la vulneració de competències pròpies i, sota el pretext de la
seguretat nacional i l’ordre públic i sense ordre judicial, aquest decret obria la
porta al control de les comunicacions per part del Govern de l’Estat i suposava
un fre a la innovació digital i al progrés de Catalunya.

16
Acords de Govern. 26.11.2019
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

DISTINCIONS
El Govern atorga la Medalla d’Or de la Generalitat a
Anna M. Cabré i Josep Vallverdú


Ambdós destaquen per la seva trajectòria, la primera en el món de
la demografia i la geografia i, el segon, com a narrador, poeta,
dramaturg, lingüista, traductor i assagista



Aquest guardó es va crear el 1978 per distingir aquelles persones
que hagin prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya en
els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic

El Govern ha aprovat concedir la Medalla d’Or de la Generalitat a Catalunya a
Anna M. Cabré Pla i a Josep Vallverdú Aixalà per les seves destacades
trajectòries, la primera en el món de la demografia i la geografia, i el segon, com
a narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista, especialment en
el món de la literatura infantil. Aquest guardó és la màxima distinció honorífica
que atorga la Generalitat.
Anna M. Cabré
Amb la concessió de la Medalla d’Or a Anna M. Cabré, la Generalitat vol honorar
una de les persones referents en el món de la demografia i la geografia.
Nascuda a Barcelona el 1943, es va formar a la Universitat de París i va ser
professora a les Universitats de París-1, París-10, Montreal, Chicago i El
Colegio de México a Ciutat de Mèxic. Des de 1977 ha estat vinculada al
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
L’any 1984 va participar en la creació del Centre d’Estudis Demogràfics, que ha
dirigit durant 30 anys, fins a la seva jubilació. Ha ensenyat a milers d’estudiants,
ha dirigit dues dotzenes de tesis doctorals i ha produït nombroses publicacions,
entre les quals destaca “El sistema català de reproducció. 100 anys de
singularitat demogràfica”. Ha liderat un gran nombre de projectes d’investigació,
el més recent i important dels quals és “Five Centuries of Marriages” patrocinat
pel Consell Europeu de la Recerca (Advanced Grant). Ha estat elegida en
diverses ocasions per formar part de diferents consells rectors d’associacions
internacionals i espanyoles.
Ha estat reconeguda amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i
tecnològic (1994) i la Creu de Sant Jordi (2005). Actualment, és catedràtica
emèrita a la UAB i directora honorària del CED.
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Josep Vallverdú
Amb la concessió de la Medalla d’Or a Josep Vallverdú, la Generalitat vol
honorar una de les persones referents en el món de les lletres catalanes, autor
d’una prolífica i diversificada obra, especialment de reconeguda trajectòria en
la literatura infantil.
Nascut a Lleida el 1923, estudia l’educació primària al Col·legi dels Maristes de
Lleida. L’any 1940 la família es trasllada a Barcelona, on cursa el batxillerat on
ja mostra la seva tendència a les lletres i destaca en la recitació i amb la seva
habilitat per al dibuix artístic.
L’any 1941 ingressa a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de
Barcelona, on manté relacions amb resistents culturals. Es llicencia l’any 1945
en l’especialitat de Filologia Clàssica, amb Premi Extraordinari.
De 1949 a 1956 s’estableix a Sant Feliu de Guíxols, on treballa com a gestor
cultural i escriu les primeres novel·les i traduccions. El 1956 retorna a Ponent.
Exerceix la docència a l’Institut Laboral de Balaguer (1956-1959) i a Lleida
(1959-1970), on es dedica també a les traduccions, col·labora amb Òmnium
Cultural i rep els primers premis literaris.
En el període de 1970 a 1988 resideix a Puiggròs, exerceix la docència a les
Borges Blanques, i crea una gran producció literària: Proses de Ponent,
Catalunya-Visió, Rovelló. L’any 1984 es crea el Premi d’Assaig Josep Vallverdú.
L’any 1988, amb motiu de la seva jubilació, l’Institut de Batxillerat de les Borges
Blanques rep el seu nom. L’any 1989 rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat
de Catalunya, i trasllada la seva residència a l’Espluga de Francolí. L’any 1994
ingressa a la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i l’any 2000 rep el
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
Entre molts altres premis, també ha estat distingit amb el Premi Ramon Fuster
a la tasca pedagògica (1988), la Medalla d'Or de la Universitat de Lleida (2000),
el Memorial Joan XXIII (2011), el Premi Jaume Fuster de l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana (2012), i ha estat finalista del Premi Andersen.
L’any 2004 és investit Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida (UdL).
La seva obra es resumeix en 70 llibres de literatura infantil i juvenil; 70 de tot
gènere (narrativa, dietaris, memòria, poesia) i 70 traduccions. Darrerament la
seva producció és de poesia: De signe cranc, Argila, Ronda de boires, A ull nu
(tots 4 poemaris) i Bestiolari I i II.
Les Medalles d’Or de la Generalitat de Catalunya
Les Medalles d’Or de la Generalitat de Catalunya es van crear el 1978 per
distingir aquelles persones que hagin prestat serveis eminents i extraordinaris
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a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic.
L'atorgament del guardó té caràcter honorífic i les persones que se’n
distingeixen tenen dret al tractament d'Excel·lentíssim Senyor de manera
vitalícia.
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NOMENAMENTS
Elvira Méndez Méndez, presidenta del Consell Assessor per a la Reforma
Horària
Nascuda a Madrid l’any 1952
Metgessa especialista en medicina preventiva i salut pública per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Estudis de màster a la Universita degli Studi de
Perugia i al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat
Pompeu Fabra.
Premi a l'Excel·lència Professional 2006 en Humanitats del Col·legi de Metges
de Barcelona. Professora associada durant vint anys del Departament de
Ciències Socials i Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat adjunta
de la Gerència de l’Hospital del Mar de Barcelona. Ha estat col·laboradora
tècnica de l’Institut Català d’Oncologia i del Programa CRONICAT del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Ha estat subdirectora de
Programes i Promoció de la Salut del Ministeri de Sanitat i Consum. Des
d’aquets organismes va promoure la reforma sanitària i programes innovadors
de planificació familiar, de continuïtat assistencial als pacients i de prevenció del
consum del tabac.
A l'Associació Salut i Família va fundar el Programa BANCS DEL TEMPS que
connecta amb les inquietuds de la Iniciativa per a la Reforma Horària. És autora
de publicacions sobre els usos del temps per part de les dones la més recent
de les quals és Temps retrobat (2018) així com d’altres relacionades amb els
drets reproductius, la detecció i l’atenció a les víctimes de violència masclista i
l’atenció intercultural a les famílies immigrants.
Aina Plaza Tesías, directora general d’Autonomia Personal i Discapacitat
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Nascuda a Palma de Mallorca l’any 1965.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1988). Compta amb
una sòlida experiència en el sector sanitari i profund coneixement del sector
social. Disposa d’una llarga experiència en planificació, avaluació de serveis
sanitaris, anàlisi i intervenció en població en situació de vulnerabilitat, així com
en coordinació i integració de serveis socials i sanitaris.
Ha exercit funcions de direcció de planificació i avaluació al Consorci de Serveis
Socials de Barcelona. Amb 10 anys d’experiència en planificació estratègica i
comunicació en el sistema sanitari públic català. Ha estat consultora a nivell
internacional en planificació i avaluació de serveis sanitaris.
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Des de febrer de 2019 lidera la Subdirecció d’Anàlisi i Programació de la
Direcció General de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies.
Joan Ramon Ruiz Nogueras, director general de Prestacions Socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Nascut a Mataró l’any 1958.
Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional Educació a Distància (1992) i
disposa del títol professional de Gestor Administratiu.
Ha estat funcionari del Cos de Gestió de l’Administració de la Seguretat Social
i des de desembre de 1997 i ha estat al Cos Administratiu de la Seguretat Social;
l’Institut Nacional de Previsió; l’Institut Nacional de la Seguretat Social; la
Tresoreria General de la Seguretat Social; cap de l’Àrea d’Afiliació de
l’Administració de Mataró; director de l’Administració de Manresa; director de
l’Administració de Badalona i director de l’Administració de Mataró.
A més ha format part del grup estatal de formadors de la Tresoreria General de
la Seguretat Social i ha estat professor de Cicles Formatius a l’Escola Pia de
Mataró en Administració Pública, Gestió Tributària i Fiscalitat, Formació i
Orientació Laboral i Relacions a l’Entorn de Treball.
Des de gener de 2016 ha encapçalat la Direcció General de Protecció Social
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Altres Acords de Govern
Aprovada la regulació per tal que el Centre d’Alt Rendiment Esportiu
(CAR) assumeixi com a pròpies les funcions de realització de proves
físiques que s’inclouen en algunes convocatòries d’oposicions
El Govern ha aprovat avui el decret llei pel qual es modifica la regulació del
Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR). L’objectiu
d’aquesta modificació és reconèixer com a pròpies les funcions d’organització i
realització de les proves físiques i, si escau, mèdiques, i el suport tècnic als
tribunals o òrgans de selecció per a l’avaluació dels resultats de les proves
esmentades, en el marc dels processos de promoció interna i selecció per a
l'accés a la condició de funcionari o funcionària de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya o dels ens locals.
Des del 1992 el CAR ha col·laborat amb els diferents departaments de
l’Administració de la Generalitat i amb d’altres administracions locals catalanes
assumint aquestes tasques en els procediments de selecció referits a cossos
específics, com són els de bombers, mossos d’esquadra, personal de serveis
penitenciaris, agents rurals o policies locals, que requereixen l’acreditació d’una
aptitud o capacitació física adequada per a l’exercici de les funcions a
desenvolupar dins el respectiu cos. Aquest serà també el cas dels Mossos
d’Esquadra i dels Bombers dels quals el passat mes de setembre es va publicar
la creació i convocatòria de 750 places i 250 places, respectivament.
La necessitat de tramitar amb caràcter urgent aquest decret llei, que modifica
l’article 13 del Decret llei 4/2010, deriva de la modificació de la Llei estatal de
contractes del sector públic, en la qual s’imposen nombrosos requisits per
considerar una persona jurídica com a mitjà propi, i la voluntat de complir amb
el calendari previst en les convocatòries de mossos d’esquadra i bombers. Com
a dada orientativa respecte del volum de gestió que suposa una convocatòria
de mossos d’esquadra i del temps que comporta el seu desenvolupament, es
pot assenyalar que en la darrera convocatòria es van presentar un total de 9.283
sol·licituds de participació.
Aprovat el Decret d’organització de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i
de Publicacions de la Generalitat de Catalunya
El Govern ha aprovat el Decret d’organització de l’Entitat Autònoma del Diari
Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP), amb l’objectiu
d’adaptar el funcionament de l’entitat als canvis produïts en l’estructura
administrativa de l’Administració de la Generalitat.
Des de la primera regulació de l’entitat, mitjançant el Decret 215/2000, han
passat 19 anys on s’han produït canvis substancials en diverses normes
reguladores que afecten l’entitat que fan necessària la seva adaptació i
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actualització. És per això que el Govern entén que es donen les circumstàncies
necessàries per proposar un nou Decret d’organització que impulsi els canvis
necessaris en el sentit d’adaptar l’organització i el funcionament de l’EADOP a
la normativa vigent; adaptar el seu Consell d’Administració a l’actual marc legal
en matèria d’òrgans col·legiats; i finalment, adequar l’actual regulació
reglamentària de l’entitat a les previsions legals relatives a la perspectiva de
gènere i a la promoció de la paritat de sexes.
Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a
l’Ajuntament de Vilamalla
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Vilamalla la concessió definitiva
per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb
modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per
un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric
corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III
de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.
L’acord de Govern resol aquesta concessió, que fins ara restava en situació de
provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat atorgar
aquesta concessió, i que la instal·lació de l’emissora esmentada s'adiu als
respectius projectes aprovats al seu dia, a les especificacions tècniques
d'aplicació, ha superat la inspecció preceptiva i ha obtingut de l’administració
competent l’autorització de la posada en servei.
El Govern analitza l’Informe de Política Lingüística de 2018
El Govern ha analitzat, l’Informe de Política Lingüística de 2018 que ha
presnetat la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. L’Informe, que ja s'ha
presentat a Parlament de Catalunya, destaca que el Govern prioritza les
polítiques adreçades a l’aprenentatge de català de la població escolar i adulta,
especialment la nascuda a l’estranger. Entre 2013 i 2018 s’ha incrementat la
població de Catalunya amb 280.000 persones procedents de l’estranger, que
s’afegeixen a la població adulta immigrada. En total, les persones immigrades
són avui el 18,2% de la població catalana. Hi ha més de 100.000 persones
adultes, majoritàriament nascudes fora de Catalunya, que han après català el
2018.
En aquest sentit, l’Informe destaca que el Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) ha incrementat un 5 % el nombre d’alumnes respecte de
l’any anterior i ha superat els 80.000 inscrits en els 3.700 cursos que ha impartit.
El 72,4 % del total d’aquests alumnes són nascuts a l’estranger.
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