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Catalunya impulsa una llei pionera contra 
l’antigitanisme 
 

 Amb la nova normativa el Govern vol erradicar l’antigitanisme, una 
expressió de discriminació i odi que contribueix a l’exclusió social 
de gitanos i gitanes 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar a l’Avantprojecte de llei per 
erradicar l’antigitanisme. Es tracta d’una iniciativa legislativa reivindicada per la 
societat civil gitana des de fa anys i pel Parlament de Catalunya recentment, 
que vol combatre les situacions de discriminació de les quals encara avui són 
víctima els gitanos i les gitanes. En aquest sentit, la norma impulsarà una 
política pública específica per aquest tipus de discriminació, actualitzarà i 
harmonitzarà els marcs normatius existents i contribuirà a millorar el treball 
coordinat entre les administracions públiques i les entitats socials gitanes. La 
Generalitat de Catalunya seria la primera administració a crear una llei 
específica integral per donar resposta a l’antigitanisme, de forma participada 
amb representants del poble gitano. 
 
La persistència d’actes i de mecanismes de discriminació envers les gitanes i 
els gitanos, així com la preocupació en relació amb l’increment de discursos 
d’odi, racistes i excloents, ha motivat el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies a impulsar aquesta normativa amb complicitat amb les entitats gitanes. 
En aquest sentit, el text remarca que l’antigitanisme no és només una expressió 
de discriminació i odi, sinó que contribueix i impulsa l’exclusió social d’aquest 
poble. 
 
Mitjançant el Pla integral del Poble Gitano, les entitats gitanes i el Govern ja 
implementen actuacions a favor de l’equiparació socioeconòmica de la població 
gitana amb la resta de la societat de la qual forma part. Malgrat els esforços, 
persisteix la discriminació envers la població gitana a Catalunya. És per això 
que es considera necessari reforçar el marc normatiu amb una llei que atengui 
les especificitats de l’antigitanisme i contribueixi a articular les mesures legals i 
institucionals existents. Amb la nova norma es reconeixerà amb rang legal 
l’antigitanisme, com una xacra que cal remoure i com un fenomen a contemplar 
en el disseny i l’aplicació de polítiques públiques als diferents àmbits d’actuació: 
habitatge, educació, treball, salut, oci o comunicació. L’avantprojecte inclou 
mesures com la creació un servei d’atenció integral i la regulació d’un marc 
sancionador específic en aquesta matèria. 
 
El text també posa en valor el paper de les administracions locals. En aquest 
sentit, hi ha 22 ens locals a Catalunya que estan implementant accions en el 
marc del contracte programa dirigides específicament a la població gitana. La 
llei per a l’erradicació de l’antigitanisme suposarà una eina molt útil per a 
l’Administració local, atès que sovint es troba amb barreres en la seva 
intervenció a causa de conductes derivades de l’antigitanisme. 
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El Govern aprova la delegació de la gestió del Port 
Olímpic de Barcelona a l’Ajuntament 

 
 El Consell Executiu dona llum verda al conveni per formalitzar la 

cessió de competències, per un període de 30 anys 
 

 La delegació es farà efectiva l’abril de 2020, un cop venci la 
concessió actual 
 

El Consell Executiu ha donat llum verda al Conveni per a la delegació de les 
competències de gestió del Port Olímpic a l’Ajuntament de Barcelona per un 
període de 30 anys. Aquesta cessió es formalitzarà pròximament perquè es faci 
efectiva l’abril de 2020, un cop venci la concessió actual.  
 
L’Ajuntament té atorgada la concessió per a la construcció i explotació del Port 
Olímpic de Barcelona des de l’abril de 1990. La titularitat de la infraestructura 
és de la Generalitat de Catalunya, la qual té la competència exclusiva sobre tots 
els ports del litoral català que no tenen la qualificació d’interès general. Per la 
singularitat i la rellevància que el Port Olímpic representa per a la ciutat, la 
Generalitat i l’Ajuntament tenen la voluntat que, un cop finalitzi la concessió 
actual, el govern municipal assumeixi la gestió pública directa de la instal·lació.  
Amb aquesta mesura, ambdues administracions pretenen potenciar el valor i la 
singularitat del Port Olímpic com a espai públic de la ciutat; convertir-lo en punt 
de trobada de la ciutadania al mar; augmentar el rendiment social de la 
instal·lació; garantir el seu equilibri econòmic; millorar el seu estat de 
conservació i afavorir la seguretat; i potenciar els usos nàutics sostenibles.  
 
Així, la Generalitat delega en l’Ajuntament les competències sobre: 
 

 L’organització, gestió i administració del Port, tot incloent l’atorgament de 
les concessions i autoritzacions pertinents i la defensa del domini públic 
portuari 

 L’aprovació del reglament particular de policia, gestió i explotació del 
port. Entre altres, aquest reglament establirà els usos, els equipaments i 
les activitats complementàries dins del recinte portuari 

 Les funcions de policia, inspecció i coordinació de l’ocupació del domini 
públic 

 La incoació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors que 
corresponguin 

 La planificació, l’elaboració de projectes, l’execució i contractació d’obres 
 L’ordenació d’usos dins de les zones portuàries 
 La direcció, l’organització i gestió dels serveis afectats al domini públic 

portuari 
 La gestió i recaptació dels tributs portuaris 
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Obres a càrrec de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament executarà obres d’infraestructura per mantenir el port en les 
condicions adequades, principalment pel que fa a la millora dels accessos al 
Port i la seva connexió amb la resta de la ciutat; la millora de les infraestructures 
marítimes i, en particular, el reforç del dic de recer; la millora dels espais 
terrestres, així com la redistribució dels usos autoritzats d’aquests espais. 
Aquests projectes s’elaboraran en coordinació amb el Departament de Territori 
i Sostenibilitat.  
 
Dels beneficis generats pel Port Olímpic durant el període establert de 30 anys, 
s’aportarà a la Generalitat una part, no inferior a 5 milions d’euros, que es 
destinarà a inversions en el sistema portuari de Catalunya.  
 
El Port 
 
El Port Olímpic ocupa un tram de costa davant de la Vila Olímpica i la seva 
construcció a principis dels anys 90 va suposar l’obertura d’un espai d’oci públic 
i la revalorització de la façana costanera de Poblenou. El port fou seu de les 
proves olímpiques de vela el 1992. Té una capacitat de 740 amarratges i una 
superfície total de 180.175 m2 , dels quals 82.533 m2 són de mirall d’aigua. 
Compta amb quatre molls, el de la Marina, el de Mestral, el de Gregal i el de 
Xaloc, en tres dels quals hi ha restaurants i locals comercials. Les obres de 
recer del port consisteixen en un dic i un contradic. La bocana té una amplada 
d’uns 55 metres, amb un calat d’uns 4,5 metres. 

 

  



 

 

Acords de Govern. 17.12.2019  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

5

El Govern destina 9,4 milions d’euros per consolidar 
i2CAT com a referent de la recerca i la innovació digital 
a Catalunya 
 

 El Govern ha aprovat el contracte programa per al període 2020-
2023 entre la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública, i la Fundació i2CAT   
 

 El contracte defineix els objectius estratègics a assolir durant 
aquest període i dota i2CAT del finançament necessari per poder 
acomplir-los 
 

 El Govern reforça així la seva aposta per la innovació digital com a 
motor de la nova economia i per posicionar Catalunya com a hub de 
referència internacional en aquest àmbit 

 
El Govern ha aprovat el contracte programa amb la Fundació i2CAT per al 
període 2020-2023, per consolidar aquest centre de recerca com a referent de 
la recerca i la innovació digital a Catalunya i millorar el posicionament 
internacional del país en l’àmbit de l’R+D+I a Internet i tecnologies digitals 
avançades. Aquest nou i important impuls a la Fundació i2CAT s’emmarca en 
l’aposta estratègica del Govern per la innovació digital com a motor de la nova 
economia i per consolidar Catalunya com a hub d’innovació digital de referència 
internacional. 
 
Segons recull el contracte programa, la Generalitat de Catalunya -mitjançant el 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública- destinarà 9,4 milions 
d’euros en quatre anys per dotar i2CAT del finançament necessari per assolir 
cinc objectius estratègics: 
 

 Incrementar l’excel·lència en la generació de coneixement i millorar el 
posicionament de recerca a escala internacional 

 Impulsar i generar aliances dins l’ecosistema de recerca i innovació de 
Catalunya 

 Millorar l’impacte de les activitats de transferència de tecnologia i de 
coneixement al sector privat 

 Consolidar la viabilitat i sostenibilitat econòmica de l’entitat 
 Captar i desenvolupar talent digital 

 
Aquests cinc objectius estratègics es concreten en el contracte en 15 objectius 
operatius, que passen, entre d’altres, per: liderar la preparació de nous 
projectes europeus aprofitant el posicionament internacional d’I2CAT en àmbits 
com la 5G; liderar o participar en projectes tractors de país que ajudin a 
desenvolupar el sector TIC de Catalunya i a la transformació digital i mobile del 
país; col·laborar amb altres centres, entitats o grups de recerca de l’àmbit digital 
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i TIC de Catalunya per establir estratègies conjuntes; incrementar la captació 
de fons públics competitius, principalment les del programa de recerca europeu 
(H2020 i Horizon Europe) i generar, captar i retenir talent investigador de 
referència local i internacional.    
 
Per tal d'aconseguir els objectius previstos en el contracte programa, el 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública aportarà a l'i2CAT 
unes quantitats anuals destinades a despeses de funcionament (2 milions 
d’euros l’any 2020; 2,4 milions d’euros els anys 2021 i 2022; i 2,6 milions d’euros 
l’any 2023) que alhora li permetin obtenir recursos competitius per al 
desenvolupament de la pròpia activitat de recerca i innovació. 
  
Sobre i2CAT 
 
i2CAT és una entitat del sector públic participada majoritàriament per la 
Generalitat de Catalunya i reconeguda com a centre CERCA (centre de recerca 
d’excel·lència) que està adscrita al Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública. És un centre de recerca i d’innovació que impulsa 
activitats d’R+D+I en l’àmbit d’Internet i de les tecnologies digitals avançades a 
partir d’un nou model de quàdruple hèlix basat en la col·laboració entre 
empreses, administracions públiques, món acadèmic i ciutadania, i amb una 
clara vocació de generar coneixement per ser transferit en forma de nous 
productes i serveis innovadors que generin impacte i aportin valor diferencial a 
les empreses i a la societat catalana.  
 
A escala europea i internacional, i2CAT té un posicionament de referència en 
l’àmbit TIC, amb una participació molt important dins del programa H2020, on 
en el període 2014-2018 ha participat en 23 projectes europeus, i amb un 
finançament superior als 10 milions d’euros provinents de la Comissió Europea. 
A escala local, I2CATparticipa activament en les estratègies i polítiques de la 
Generalitat de Catalunya (SmartCatalonia, RIS3CAT, Programa de R+D+I en 
Tecnologies Digitals Avançades i l’Estratègia 5G de Catalunya).  
 
i2CAT ha contribuït en els darrers 15 anys a la creació d'un ecosistema de 
recerca i innovació en tecnologies digitals referent a Catalunya i a Europa que 
ja és un dels sectors capaç de captar major finançament europeu per al país. 
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El Govern signarà un memoràndum d’entesa amb la 
regió italiana de l'Emília-Romanya 
 

 L’aliança entre els dos executius s’emmarca en els objectius 
definits pel Pla Europa i per l’Estratègia Mediterrània 

 
El Govern ha aprovat un memoràndum d’entesa amb la regió italiana de 
l’Emília-Romanya, una aliança que s’emmarca en els objectius definits pel Pla 
Europa i per l’Estratègia Mediterrània de la Generalitat de Catalunya. La 
voluntat d’aquest acord és compartir l’excel·lència entre els dos territoris en 
matèria d’innovació, big data, intel·ligència artificial, governança, així com en 
l’àmbit de la universitat i la recerca, entre d’altres. El memoràndum d’entesa 
també vol donar suport a la cooperació institucional entre Catalunya i l’Emília-
Romanya en el marc de les xarxes i les polítiques mediterrànies, i reforçar les 
seves relacions per definir i promoure formes innovadores de cooperació. 
Alhora, també impulsa la col·laboració entre universitats, els projectes conjunts 
en el camp de la crisi climàtica i la implementació de l’Agenda 2030. 
 
El president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu homòleg emilià, Stefano 
Bonaccini, són els signataris del memoràndum d’entesa, que és el primer acord 
general entre els dos governs. La col·laboració entre Catalunya i l’Emília-
Romanya s’havia plasmat, fins ara, en una declaració conjunta per promoure la 
cooperació mútua en el camp de l’economia social signada el 2014 i en una 
altra en l’àmbit de l’agricultura i la ramaderia, signada un any després. 
 
L’Emília-Romanya, la capital de la qual és Bolonya, està actualment impulsant 
polítiques d’innovació i transformació digital de les administracions públiques, 
que, de fet, marca com un dels objectius de les seves polítiques públiques. 
Catalunya també té interès a col·laborar amb aquesta regió pel seu rol destacat 
en la consolidació de la dimensió euromediterrània de la Conferència de 
Regions Perifèriques Marítimes d'Europa i un soci actiu en la gestió del 
finançament europeu en aquest àmbit. El govern emilià també és soci en 
iniciatives europees finançades pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional, com ara el projecte de governança mediterrània Panoramed, en el 
qual Catalunya colidera la línia de treball sobre innovació. 
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El Govern inicia la tramitació de dos projectes de decret 
per millorar la relació amb la comunitat catalana a 
l’exterior 
 

 Portarà a terme à a terme dues consultes públiques prèvies a 
l’elaboració de dos projectes de decret vinculats amb la comunitat 
catalana a l’exterior 

 
El Govern portarà a terme a terme dues consultes públiques prèvies a 
l’elaboració de dos projectes de decret vinculats amb la comunitat catalana a 
l’exterior. Es tracta del desplegament de dues qüestions rellevants dins la llei 
que regula el marc de relacions de la Generalitat, les seves institucions i la 
societat de Catalunya amb els catalans residents a l’exterior i amb les 
comunitats establertes fora del territori català. 
 
Per una banda, el Departament obre una consulta pública prèvia a l’elaboració 
d’un primer projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de relacions amb 
les comunitats catalanes a l’exterior. El projecte introdueix modificacions en el 
procediment per reconèixer noves entitats, que cal que compleixin certs criteris. 
Entre aquestes modificacions, hi ha l’acreditació d’un mínim de 20 membres 
associats a l’entitat i una activitat ininterrompuda de com a mínim dos anys des 
de la seva legalització, entre d’altres aspectes. 
 
Pel que fa al segon projecte de decret, aquest establirà la nova norma del 
Consell de la Catalunya Exterior, un òrgan assessor i col·legiat de consulta. 
Amb el nou decret regulador, es contribuirà a donar seguretat jurídica en el 
funcionament, organització i composició de l’ens, així com també millorarà la 
relació entre la Catalunya exterior i la Generalitat. 
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El Govern farà una consulta pública prèvia a 
l’elaboració d’un decret sobre la jornada i horaris de 
treball del personal del cos de Bombers 
 
El Govern de la Generalitat ha acordat fer una consulta pública prèvia a 
l’elaboració d’un projecte de decret sobre la jornada i els horaris del personal 
del cos de Bombers de la Generalitat. És un dels compromisos establerts entre 
el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos 
de Bombers de la Generalitat que van signar el passat  24 de maig en l’Acord 
de condicions de treball dels funcionaris del cos per al període 2019-2022. El 
nou acord adequa les condicions laborals dels funcionaris del cos de Bombers 
a la realitat actual.  
 
Així, aquest informe suposa la necessitat d’adaptar les condicions fixades en 
aquest acord amb la realitat jurídica aplicable, atès que l’actual Decret 74/2014 
regula un seguit de condicions i fixa obligatòriament unes jornades 
complementàries que des de l’1 de juny de 2019 ja no s’apliquen.  
 
A fi i efecte de donar compliment als acords signats amb les organitzacions 
sindicals representatives del cos de Bombers de la Generalitat i a l’efecte que 
la regulació jurídica i normativa mantingui la seva efectivitat i vigència, és del tot 
necessari procedir a la redacció d’un nou decret de jornada i horaris dels 
funcionaris del cos de Bombers de la Generalitat adequat a la realitat 
implantada des d’1 de juny de 2019 en la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya.  
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El Govern subvenciona un projecte d’atenció integral a 
familiars i persones amb problemes de salut mental  

 
 El projecte “Activa’t per la salut mental” promociona actuacions per 

l’atenció integral a familiars i persones amb problemes de salut 
mental 

 
El Govern ha autoritzat el Departament de Salut a concedir una subvenció a 
l’entitat Federació Salut Mental Catalunya, per desenvolupar el projecte “Activa’t 
per la salut mental”, que promociona actuacions per a l’atenció integral a 
familiars i persones amb problemes de salut mental.  
 
Iniciat el 2015 com a prova pilot, el projecte treballa per aconseguir que les 
persones amb problemes de salut mental i les seves famílies puguin esdevenir 
agents de salut actius en el seu procés de recuperació i millorar així la seva 
qualitat de vida. El projecte s’ha desenvolupat en una dotzena de territoris arreu 
de Catalunya. Fomenta un treball conjunt entre la xarxa sanitària, social i 
associativa, amb la implicació dels municipis per millorar l’apoderament de les 
persones afectades i de les seves famílies, d’acord amb el model d’atenció 
comunitària que situa la persona i el seu entorn al centre de l’atenció.  
 
El projecte inclou el programa “Situa’t”, que funciona com un servei d’informació 
com a porta d’entrada a un circuit que ofereix una atenció integral des del 
territori amb els professionals de la xarxa sanitària i de la Federació Salut Mental 
Catalunya. A través d’una entrevista individualitzada, els professionals deriven 
la persona o la família al circuit d’atenció i els ofereixen assessorament específic 
sobre els trastorns mentals. Fins ara ja ha atès més de 4.000 demandes. El 
projecte també s’acompanya de material psicoeducatiu i grups d'ajuda mútua, 
entre d’altres.  
 
El projecte està liderat pel Departament de Salut i la Federació Salut Mental 
Catalunya i compta amb la col·laboració i finançament del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, de les quatre diputacions, de l’Ajuntament de 
Barcelona, i de l’Obra Social “la Caixa”. També s’emmarca en el Pla integral 
d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, coordinat pel 
Departament de la Presidència. La subvenció concedida enguany per part del 
Departament de Salut és d’un import de 563.320 euros.  
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El Govern declara obra d’interès prioritari 
l’aprofitament de l’aigua regenerada de la depuradora 
de Manresa  
 

 S’incorpora a la Planificació hidrològica del districte de conca 
fluvial de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat l’acord pel qual es declara l’execució de la canonada 
d’impulsió d’aigües regenerades de la depuradora de Manresa d’interès 
prioritari de la Generalitat i s’incorpora a la Planificació hidrològica del districte 
de conca fluvial de Catalunya. 
 
La mesura respon als objectius del Pla de Govern XII Legislatura de promoure 
l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el sector industrial i gestionar 
l’aigua de manera sostenible per garantir-ne la qualitat i la disponibilitat amb 
criteris socials, econòmics i ambientals. 
 
El Pla director urbanístic de la mineria del Bages estableix que la Generalitat i 
ICL Iberia col·laborarien en la materialització del projecte estratègic i d’interès 
general, i en la promoció de les actuacions que fossin convenients per al seu 
desenvolupament a la comarca del Bages, adequant-se als criteris de 
sostenibilitat social, econòmica i ambiental. 
 
Aquest projecte, per a la seva materialització, requereix de dues infraestructures 
de transport d’aigua essencials: una canonada d’impulsió d’aigua regenerada 
que, des de la depuradora de Manresa, permeti aportar recurs de qualitat al nou 
centre productiu, i un nou col·lector de salmorres que permeti substituir l’actual 
i evacuar fins al mar les aigües salobres resultants de l’activitat minera.  
 
La canonada d’impulsió d’aigües regenerades des de la depuradora de 
Manresa, la inversió de la qual assumeix íntegrament l’usuari d’aquesta, resulta 
cabdal per garantir l’execució de tot el projecte, i és la que requereix en aquests 
moments d’una major col·laboració entre el Govern i l’empresa.  
 
En aquest sentit, el projecte que ara es declara d’interès prioritari permetrà 
donar continuïtat a les actuacions derivades de l’Acord de Govern de 4 d’agost 
de 2015, en virtut del qual es considera d’interès general el projecte de 
desenvolupament del Pla de la mineria del Bages, així com el manteniment de 
l’activitat industrial al Bages i la fixació de l’ocupació i població al territori, d’una 
banda, i de l’altra també permetrà minimitzar l’afecció al territori i aprofitar 
sinergies la qual cosa s’aconsegueix amb la modificació del projecte del nou 
col·lector de salmorres del Llobregat. 
 
Des del punt de vista de l’execució de les dues infraestructures hidràuliques, 
per tal de minimitzar l’afecció al territori i aprofitar sinergies, és convenient que 
el projecte d’impulsió d’aigua regenerada des de l’EDAR de Manresa fins a 
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Súria i les obres del tram del col·lector de salmorres entre Cardona i Castellgalí 
s’executin simultàniament, seguint el mateix traçat que el col·lector, motiu pel 
qual  s’ha de modificar el projecte del col·lector de salmorres en aquest tram.  
 
Amb l’objectiu de dur a terme les esmentades obres hidràuliques de forma 
conjunta, i coherentment amb el reconeixement de l’interès general,  es 
considera necessari que la canonada d’impulsió també gaudeixi del caràcter 
d’interès prioritari de la Generalitat i resti inclosa a la vigent planificació 
hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, l’elaboració i aprovació 
de la qual és competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya atès l’article 
117.1 de l’Estatut i l’article 4.a) del Text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. 
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El Govern subvenciona amb més de 33 milions d’euros 
la finalització de la clausura del dipòsit controlat de 
residus de la Vall d’en Joan, a Gavà 
 

 Ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una 
subvenció a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per finançar les 
obres  
 

 La partida també inclou l’elaboració d’un estudi de les olors de la 
surgència de la Falconera, al Garraf 
 

El Consell Executiu ha aprovat autoritzar l’Agència de Residus de Catalunya a 
concedir una subvenció per valor de 33,4 milions d’euros a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) per dur a terme l’execució de les obres de clausura del 
dipòsit controlat de la Vall d’en Joan, al terme municipal de Gavà, que va 
cessar la seva activitat el 2006. La subvenció servirà per acabar el segellament 
i restauració definitiva de les zones III i IV del dipòsit de la Vall de Joan i 
disminuir, així, el seu impacte ambiental potencial. 
 
D’altra banda, també inclou l’execució d’un estudi per analitzar les causes de 
les olors de la surgència de la Falconera, a la comarca del Garraf.  
 
L’acord preveu destinar 17,8 milions el 2019, 7,6 milions el 2020 i 8 milions el 
2021. El termini d’execució de les actuacions serà des de l’1 de gener de 2019 
fins al 31 de desembre del 2023. 
 
L’AMB s’encarregarà de tramitar, aprovar i efectuar la contractació, així com 
dels permisos i llicències urbanístiques, d’obres, i ambientals necessaris. 
 
Les parts ja van signar un conveni el passat mes de juliol que concretava l’acord. 
L’actuació s’inclou dins del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió 
de Residus Municipals de Catalunya (PINFRECAT20).  
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El Govern arrendarà 410 vehicles per a la Direcció 
General de la Policia per al període 2020-2025 
 

 Amb aquesta iniciativa es vol substituir de forma periòdica els 
vehicles de major antiguitat que van quedant obsolets i millorar així 
la seva flota 

 
El Govern ha acordat autoritzar al Departament d’Interior a contractar 
l’arrendament de 410 vehicles, per a la Direcció General de la Policia, amb un 
valor de 33.071.191 euros, per al període 2020-2025. Amb aquesta iniciativa es 
vol substituir de forma periòdica els vehicles de major antiguitat que van 
quedant obsolets i millorar així la seva flota.  
 
La contractació dels 410 vehicles, de diferent tipologia (turismes, tot terrenys, 
furgonetes i motocicletes, tant camuflats com logotipats), té una doble finalitat. 
D’una banda, la renovació del parc mòbil, ja que amb l’entrada dels nous 
vehicles de rènting es donaran de baixa 69 vehicles de propietat entre els més 
antics i pitjor estat de conservació, i 259 vehicles de rènting a la finalització dels 
expedients de contractació actualment vigents.  
 
D’altra banda, s’ampliarà el parc mòbil en 82 vehicles per cobrir noves 
necessitats de flota derivades de l’augment d’efectius per les noves promocions 
d’accés al cos de Mossos d’Esquadra, i l’ampliació de certs serveis policials 
(Grup Especial d’Intervenció i l’Àrea de Desactivació d’Artefactes Explosius, 
entre d’altres).  
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El Govern destina més de 600.000 euros al BSC-CNS 
per a la construcció del supercomputador 
MareNostrum 5  

 
 El Consell Executiu subscriu una nova addenda al conveni de 

col·laboració entre la Generalitat, l’Administració General de 
l’Estat i la UPC 

 
 El nou superordinador permetrà que Barcelona segueixi 

mantenint el liderat en el mapa de la supercomputació a Europa 
 

 Entre 2018 i 2019, el Govern ha aportat al Consorci del BSC-CNS 
prop de 4 milions d’euros i el projecte de pressupostos de la 
Generalitat de 2020 preveu una partida addicional per valor de 
sis milions més 

 
El Govern ha aprovat la realització d’una aportació de 683.000 euros al 
Consorci Barcelona Supercomputing Center–Centre Nacional de 
Supercomputació (BSC-CNS) per cobrir les necessitats de finançament del 
site del futur superordinador MareNostrum 5. Aquesta nova aportació s’ha 
vehiculat a través de la subscripció de la tercera addenda al conveni de 
col·laboració de 2015 entre la Generalitat de Catalunya, l’Administració 
General de l’Estat i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per a la 
creació, construcció, equipament i explotació del BSC-CNS.  

 
El passat mes de juny la Comissió Europea va escollir el Consorci BSC-
CNS com a seu d’un dels tres superordinadors pre-exascala, una decisió 
que es tradueix en l’aportació de prop de 100 milions d’euros per part de la 
Unió Europea al futur MareNostrum 5, la inversió més elevada en un 
projecte de recerca a l’Estat. El nou superordinador desplegarà una 
potència pic de càlcul de 200 Petaflops (200 mil bilions d’operacions per 
segon), el que permetrà Barcelona seguir mantenint el liderat en el mapa 
de la supercomputació a Europa. 

 
Entre 2018 i 2019, el Govern ha concretat aportacions econòmiques al 
consorci de supercomputació amb seu a Barcelona de prop de quatre 
milions d’euros, distribuïts en partides per cobrir despeses de funcionament 
(2.832.000 euros), finançament del site del futur MareNostrum 5 (954.000 
euros) i com a aportació addicional per a l’adquisició i instal·lació del 
MareNostrum 5 (193.519 euros). El projecte de pressupost de la Generalitat 
de 2020 inclou, a més, una partida addicional per a la construcció de la 
subestació elèctrica del nou supercomputador per valors de sis milions 
d’euros. Es tracta de la primera estructura, imprescindible, perquè el 
calendari de funcionament del nou ordinador d’altíssimes prestacions 
comenci a funcionar.  
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La primera addenda del conveni de col·laboració de 2015 per a la creació, 
construcció, equipament i explotació del BSC-CNS es va subscriure al 
novembre de 2015 i garantia, entre d’altres punts, el finançament del 
Consorci BSC-CNS durant el període 2016-2019. La segona segon, de 
març de 2018, va modificar els Estatuts del Consorci per declarar-lo com a 
poder adjudicador de conformitat amb la normativa aplicable de contractes 
del sector públic.  

 
El BSC-CNS té l’acreditació d’Infraestructura Científica i Tècnica Singular 
(ICTS), manté l’acreditació Severo Ochoa ininterrompudament des de la 
primera convocatòria l’any 2011 i forma part del projecte de 
supercomputació europeu PRACE, integrat per 25 estats amb la finalitat de 
posicionar Europa en el liderat tecnològic europeu en aquest àmbit, i de la 
xarxa europea d’infraestructures de recerca ESFRI. 
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El Govern aprova una subvenció de 720.000  euros pels 
propers tres anys al projecte The Collider de la Mobile 
World Capital  
 
 L’objectiu de l’ajut és fomentar la transferència tecnològica a 

Catalunya.  
 

El Govern ha aprovat atorgar una subvenció de 720.000 euros (240.000 euros 
els anys 2020, 2021 i 2022) al projecte The Collider impulsat per la Fundació 
Mobile World Capital. L’objectiu d’aquest ajut és potenciar la transferència 
tecnològica a Catalunya, és a dir, impulsar la connexió entre el talent científic i 
l’empresarial per crear startups basades en la tecnologia.  
 
The Collider, creat l’any 2017, és un venture builder que actua com un pont 
entre els ecosistemes científic i emprenedor per fomentar la creació d’startups 
altament innovadores. Durant 10 mesos s’acompanya perfils científics vinculats 
a centres d’investigació o grups universitaris i emprenedors per crear aquestes 
empreses. Fins ara s’han creat 9 startups, amb més de 70 universitats 
implicades i 20 inversors que han supervisat els projectes. 
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El Govern rep l’estudi sobre el càlcul del salari mínim 
català de referència   
 

 D’acord amb l’Informe presentat al Consell de Relacions 
Laborals, el salari mínim català de referència (SMR) hauria 
d’arribar als 1.239 euros mensuals 
 

 El càlcul s’ajusta a les recomanacions europees d’elevar l’SMR 
fins al 60% del salari mitjà 

 
El Govern ha rebut el resultat de l’estudi sobre el càlcul del salari mínim català 
de referència (SMR) que es va presentar el passat dijous al ple del Consell de 
Relacions Laborals. D’acord amb aquest estudi, un salari mínim català digne i 
ajustat a la realitat socioeconòmica del territori hauria d’arribar als 1.239 euros 
mensuals. 
 
Aquest càlcul, elaborat pel Govern, s’ha fet a partir de les directrius i 
recomanacions del Parlament Europeu, el Comitè Europeu de les Regions i el 
Parlament de Catalunya. Segons aquestes recomanacions, l’SMR hauria de 
representar, com a mínim, el 60% de la mitjana salarial de Catalunya. Aplicant 
aquest criteri, el salari mínim català mensual (per un treball a jornada completa) 
seria de 1.239,5 euros (17.353 anuals amb 14 pagues).  
 
D’aquesta manera la Generalitat dona compliment al seu compromís, adquirit a 
través d’un acord de Govern, d’impulsar l’estimació de l’SMR català i la seva 
incidència potencial. L’objectiu és doble: d’una banda, avançar cap a un salari 
més just i coherent amb el cost de la vida que té per a un ciutadà de Catalunya; 
i, de l’altra, corregir els desequilibris que existeixen actualment entre territoris 
amb nivells de renda molt dispars que fa que en aquells llocs on el nivell de 
preus és superior _com és el cas de Catalunya_ aquesta remuneració mínima 
sigui insuficient per garantir un nivell de vida digne.  
 
L’Informe es pot consultar en el següent enllaç: 
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/salari-
minim/salari-minim-referencia-catala.pdf  

  



 

 

Acords de Govern. 17.12.2019  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

19

Nomenaments 
 
Aleix Villatoro Oliver, secretari general del Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència 
 
Nascut a Terrassa, l’any 1979.  
 
És llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UAB (2002) i té un 
postgrau en Anàlisi i Comunicació Política (2003).  
 
Va iniciar la seva carrera professional com a tècnic del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya. Ha estat cap de Relacions Institucionals del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació (2006-2007), cap del Gabinet del conseller de 
Cultura i Mitjans de Comunicació (2007-2010), i secretari general del 
Departament d’Exteriors. També ha exercit com a professor d’Institucions 
Polítiques del grau de Comunicació Audiovisual de la Universitat Internacional 
de Catalunya. 
 
 
Georgina Cardona Isus, directora general de Relacions Institucionals i 
amb el Parlament del Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència 
 
Nascuda a Lleida, l’any 1986.  
 
És llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de 
Barcelona (2011), graduada en Criminologia també a la UB (2007) i té un màster 
en Diplomàcia i Funció Pública Internacional (2013).  
 
Actualment treballa com a cap de l’Oficina de Relacions Institucionals del 
Departament d’Acció Exterior. També ha estat assessora parlamentària a les 
Corts, al Congrés i al Senat, i ha cursat pràctiques a l’alt comissariat de les 
Nacions Unides per als Drets Humans. 
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Altres Acords de Govern  
 
Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a 
l’Ajuntament de Gelida 
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Gelida 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 autoritza a garantir l’aval de l’ICF al grup Celsa 
 
El Consell Executiu ha autoritzat els departaments de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement a garantir l’aval que l’Institut 
Català de Finances (ICF) ha atorgat al grup Celsa. D’aquesta manera es vol 
mantenir l’activitat industrial de l’empresa.  
 
Amb aquest acord es garanteix l’equilibri patrimonial de l’ICF pel 
menyscabament tant de capital com d’interessos que es puguin derivar de la 
formalització per l’ICF de l’allargament del termini d’un aval, fins a un termini 
final no superior a 31 de desembre de 2020, a favor de Barna Steel, SA, o 
qualsevol empresa del grup CELSA com a garantia davant de proveïdors de 
fins a un import màxim de 20 milions d’euros.  
 
 
El Consell Social de la Llengua de Signes Catalana s’amplia amb la 
incorporació d’una representació de les persones sordcegues de 
Catalunya i del Departament de Salut 
 
El Decret 142/2012, de 30 d’octubre, va crear el Consell Social de la Llengua 
de Signes Catalana, que es va constituir el 21 de febrer de 2013 com a òrgan 
d'assessorament, consulta i participació social en la política lingüística del 
Govern amb relació a la llengua de signes catalana (LSC). 
 
Amb la modificació del Decret, el consell social s’amplia amb dues noves 
vocalies i passa a estar integrat per 16 vocalies, 8 en representació de les 
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entitats i persones usuàries de llengua de signes i 8 en representació dels 
departaments de la Generalitat que intervenen en l’àmbit de la llengua de signes 
i de les persones signants. 
 
D’aquesta manera, en el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana hi 
seran representats tots els sectors de persones usuàries d’aquesta llengua 
gestual pròpia de Catalunya, com preveu l’article 11 de la Llei 17/2010, de la 
llengua de signes catalana com a sistema lingüístic propi també de les persones 
sordcegues de Catalunya. 
 
Amb l’ampliació del Consell s’incorpora una vocalia per a representació de les 
persones sordcegues de Catalunya, per mitjà de l’Associació de Sordcecs de 
Catalunya (ASOCIDECAT), entitat que es va fundar el 2009. S’estima que 
actualment a Catalunya hi poden haver unes 1.500 persones sordcegues. 
Encara que bona part poden tenir algunes restes visuals o auditives, totes elles 
són usuàries de la llengua de signes com a únic sistema de comunicació al seu 
abast.  
 
L’altra vocalia que s’hi suma correspon al Departament de Salut. Les polítiques 
públiques de salut en l’atenció de persones amb sordesa, hipoacúsia i 
discapacitat auditiva, especialment en edats primerenques, poden incidir 
favorablement i facilitar l’ús de la llengua de signes catalana (LSC) com un 
recurs més a tenir en compte per garantir un correcte desenvolupament dels 
infants sords i, indirectament, en la configuració de la comunitat signant 
catalana. La intervenció dels professionals sanitaris ha d’incorporar i tenir en 
compte la realitat de la llengua de signes catalana. 
 
Amb la incorporació també del Departament de Salut tots els departaments de 
la Generalitat que intervenen o incideixen en l’àmbit de la llengua de signes 
catalana hi seran representats, amb la finalitat de garantir l’adequada 
interlocució entre l’Administració de la Generalitat i els usuaris i professionals 
de la llengua de signes catalana, per al seu foment i difusió. 
 
 
El Govern aprova destinar 600.000 euros en subvencions per a la custòdia 
del territori  
 
El Consell Executiu ha aprovat les despeses per atendre la convocatòria de 
subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a 
Catalunya per al període 2020-2022, per un import total de 600.000 euros. 
Aquestes despeses aniran amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. En concret, l’any 2020 l’import serà de 
360.000 euros, i el 2021 i 2022, de 120.000 euros. 
 
La custòdia del territori es basa en un instrument per facilitar les iniciatives 
voluntàries de conservació de la natura, el paisatge i el patrimoni cultural en 
finques privades i públiques. Mitjançant acords, les entitats de custòdia 
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assessoren i ajuden les persones propietàries en una gestió de les seves 
finques orientada a la conservació dels valors i en la millora ecològica 
d’aquestes 
 
 
El Govern planteja un conflicte jurisdiccional amb requeriment previ 
d’inhibició per mantenir els béns de la Franja  
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat facultar la consellera de Cultura per tal 
que formalitzi i presenti un conflicte jurisdiccional davant el Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció número 1 de Barbastre per tal de materialitzar el 
requeriment previ d’inhibició, tal com estableix l’article 10.2 de la Llei orgànica 
2/1987, de 18 de maig, de conflictes jurisdiccionals, en relació amb la sentència, 
del passat 10 de desembre, d’aquest jutjat que va estimar que un seguit de béns 
en litigi havien de ser lliurats a parròquies que actualment pertanyen al Bisbat 
de Barbastre-Monzó.  
 
La voluntat del Govern de la Generalitat de plantejar un conflicte jurisdiccional 
es basa en el fet que considera que la sentència dictada pel Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció número 1 de Barbastre ha obviat les competències que en 
matèria de patrimoni cultural té atribuïdes estatutàriament la Generalitat de 
Catalunya i el contingut de la Resolució dictada per la consellera de Cultura el 
5 de abril de 2006. L’esmentada Resolució, que va ser confirmada per dues 
sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 4 de desembre 
de 2008, subjecta al compliment de determinades condicions qualsevol 
eventual disposició sobre aquests béns. 
 
Tenint en compte l’anterior, i a banda del pertinent recurs d’apel·lació que 
s’interposarà, s’estima imprescindible per garantir els interessos de la 
Generalitat, plantejar el conflicte jurisdiccional que preveu la Llei orgànica 
2/1987, de 18 maig, de conflictes jurisdiccionals, davant el Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció número 1 de Barbastre, formulant el requeriment previ 
d’inhibició, tal com preveu l’article 10.2 de la Llei esmentada. 
 
La Generalitat de Catalunya es troba legitimada per promoure un conflicte de 
jurisdicció en relació amb el Jutjat de Primera Instància de Barbastre. L’article 
3.2 de la Llei orgànica 2/1987, de 18 de maig, reconeix l’esmentada legitimació 
a l’Administració autonòmica, indicant que l’òrgan que ha de promoure el 
conflicte és aquell que indiqui el corresponent Estatut d’autonomia i, a manca 
de previsió en l’Estatut, el Consell de Govern o qualssevol dels seus membres, 
per conducte del president. 
 
Aquest procediment té el seu origen immediat en el fet que el 10 de desembre 
de 2019 el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Barbastre va 
dictar sentència en el procediment ordinari número 42/2018 per la qual va 
estimar la demanda formulada pel Bisbat de Barbastre-Monzó i l’Administració 
de la Comunitat Autònoma d’Aragó contra el Bisbat de Lleida, el Consorci del 
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Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal i la Generalitat de Catalunya, i va declarar 
que un seguit de béns són propietat de les parròquies aragoneses de les quals 
provenen. La sentència va condemnar de manera solidària a les parts 
demandades a passar per aquesta declaració i, per tant, a lliurar de forma 
immediata aquests béns a les parròquies per mediació del Bisbat de Barbastre-
Monzó. 
 
 
El Govern aportarà més de cinc milions d’euros als parcs naturals per 
contractar els serveis d’informació, coordinació i educació ambiental 
 
El Consell Executiu ha aprovat les despeses per a la contractació del servei 
d’informació, coordinació i educació ambiental als parcs naturals, per un import 
total de 5.034.398 euros, durant el proper trienni. En concret, des de l’any 2020 
i fins al 2022, s’hi destinaran més d’1,6 milions anuals. Aquestes despeses 
aniran a càrrec dels pressupostos d’exercicis futurs del Departament de Territori 
i Sostenibilitat.  
 
Gràcies a aquesta inversió, es potenciarà l’ús públic d’aquestes àrees i el seu 
paper en l’educació ambiental, facilitant l'Administració de l'espai protegit 
l’apropament de les persones que els visiten als seus valors naturals i culturals, 
d'una manera ordenada, segura i que garanteixi la conservació i la difusió 
d'aquests valors a través de la informació, l'educació i la interpretació ambiental. 
 
 
La Generalitat i l’Estat col·laboren en matèria d'estadística agrícola, 
ramadera i de pesca 
 
El Govern ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, i l’Estat, a través del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i 
l’Administració en matèria d'estadística agrícola, ramadera i de pesca, per dur 
a terme durant l'any 2019. 
 
La col·laboració consisteix en la recollida d'informació en explotacions agràries, 
establiments, empreses industrials i mercats de productes agraris, així com la 
seva gravació i validació, en l'àmbit territorial de la Generalitat de Catalunya, 
per a l’execució del corresponent programa d’estadístiques. 
 
La Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació han 
mantingut aquesta relació de cooperació mitjançant la signatura de convenis 
bilaterals en matèria d’estadística per portar a terme cada any les funcions 
necessàries en aquesta matèria.  
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El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat incorpora l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona  a la seva gestió 
 
El Govern ha aprovat la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Agrari 
del Baix Llobregat per adaptar-los a la incorporació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. La decisió d’ampliació de l’òrgan es va prendre en el Consell Plenari 
que va celebrar el Consorci el passat 9 d’abril i avui s’ha ratificat amb aquest 
acord.  
 
El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és un ens públic de caràcter local 
i voluntari que té com a objectiu l’ordenació, la gestió i el desenvolupament 
integrals d’aquest espai, i també la promoció dels instruments de cooperació 
que garanteixin la participació, el debat i la col·laboració de totes les entitats i 
els agents socials implicats en el marc d’aquest objecte. 
 
La constitució del Consorci va tenir lloc el 26 de juny de 1998; posteriorment, 
l’any 2007, s’hi va incorporar la Generalitat mitjançant el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Acció Rural. Actualment, és format per la Diputació 
de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos com 
a entitats promotores, conjuntament amb els ajuntaments del Papiol, Molins de 
Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, 
l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Viladecans, 
Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i 
Pallejà, i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Agricultura. 
 
El Parc Agrari del Baix Llobregat és un espai que forma part de la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, on el desenvolupament de 
l’activitat agrària, de la funció ambiental i de l’ús social es compatibilitzen amb 
la preservació dels recursos naturals, l’equilibri ecològic i el patrimoni cultural. 
 
 
Aprovació de despesa per a l’arrendament d’un local sindical a Tarragona 
 
El Govern ha aprovat les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs 
del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, per a 
l’arrendament d’un espai per ubicar un local sindical a la ciutat de Tarragona, 
per un import total de 302.190 euros durant els propers sis anys. 
 
 
 
 


