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El Govern aprova el Decret llei de mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitatge 
 

 La norma vol donar resposta a les situacions d’emergència 
residencial i crea mesures per incrementar el parc d’habitatge 
protegit de lloguer i per moderar els preus en el mercat del lloguer 
lliure 
 

 S’obliga els grans tenidors a oferir un lloguer social a les famílies 
que acreditin vulnerabilitat abans d’interposar una demanda judicial   
 

 Estableix que l’habitatge protegit tindrà una qualificació permanent, 
associada al règim urbanístic del sòl sobre el qual està edificat, i un 
únic mòdul  
 

 Llogar el pis per sota de l’Índex de Referència de Preus de Lloguer 
permetrà que els propietaris puguin accedir a ajuts públics de 
foment del lloguer 
 

El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a 
l’habitatge, amb l’objectiu que es converteixi en una eina estratègica per regular 
el mercat de l’habitatge i fer-lo més accessible, millorant l’oferta i adaptant-la a 
les necessitats de les persones. Concretament, la norma persegueix un triple 
objectiu: combatre les situacions d’emergència residencial, augmentar el 
nombre d’habitatges protegits en règim de lloguer i contribuir a la moderació 
dels preus dels lloguers en habitatges privats. 
 
Pel que fa a la lluita contra les situacions d’emergència i els desnonaments, 
el decret inclou les mesures següents: 

 

 Lloguer social obligatori, amb una durada de fins a 7 anys, per a 
aquelles famílies que acreditin una situació de vulnerabilitat i se’ls 
acabi el contracte de lloguer, es trobin afectats per processos de 
desnonament o bé portin més de 6 mesos ocupant un habitatge sense 
títol habilitant en el moment de l’entrada en vigor del Decret Llei. 

 
 Ampliació del contracte de lloguer social obligatori, que passa de 3 

anys a 5 o 7 anys, depenent de si l’habitatge és propietat d’una persona 
física o jurídica.  
 

 Allotjaments temporals per a les situacions d’emergència. La norma 
incorpora més facilitats per construir allotjaments en equipaments 
comunitaris, amb l’objectiu d’incrementar l’oferta d’allotjament per 
atendre famílies amb risc d’exclusió i resoldre necessitats temporals 
d’habitació. 
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 Mobilització d’habitatge assequible. S’implementen eines per 
considerar com a desocupats els edificis amb obres inacabades i poder-
los mobilitzar per generar més habitatge assequible, incloent-hi multes 
coercitives o la possibilitat d’expropiació. Es reforcen així els 
mecanismes per actuar contra l’incompliment de la funció social de la 
propietat amb l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatge disponible per 
atendre emergències. 
 

 Tanteig i retracte per a ajuntaments, entitats socials i Generalitat. 
Les administracions i entitats socials tindran més oportunitats per adquirir 
habitatges via tanteig i retracte per a destinar-los a lloguer assequible, a 
través de l’ampliació fins el 2027 del termini per exercir aquests drets, 
així com també de l’àmbit d’aplicació, que es fa extensiu a tot Catalunya. 
També permet a la Generalitat aplicar-lo en segones i terceres 
transmissions d’habitatges anteriorment adquirits per grans tenidors. 
D’aquesta manera, es reforcen els mecanismes de l’administració per fer 
efectiu el retorn social del rescat bancari. 

 
Més oferta de lloguer  
 
Pel que fa a l’ampliació del parc públic d’habitatges de lloguer, el Decret llei 
preveu implementar un seguit de mesures per activar i generar més sòl destinat 
a habitatge de protecció oficial: 
 

 Els solars buits de titularitat municipal destinats a construir-hi 
habitatges de protecció oficial es podran mobilitzar gradualment: 
S’incorporen mecanismes que impliquen, d’inici, elaborar un inventari (en 
un termini d’un any) del patrimoni públic de sòl i habitatge i també 
elaborar, en el termini de 2 anys, un programa d'actuació concertada per 
posar a disposició de la ciutadania habitatges amb protecció oficial en 
règim de lloguer. 

 

 Destinació dels sòls que reben els ajuntaments en concepte de 
cessions d’aprofitament urbanístic a habitatge protegit de lloguer.  
 

 El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH), que s’aprovarà abans d’un 
any, permetrà reservar per a habitatge protegit un mínim del 50% de 
sostre en sòl urbanitzable i un 40% en sòl urbà no consolidat, en els 
municipis amb demanda residencial forta i acreditada. A l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, la reserva mínima serà del 40% del 
sostre en sòl urbanitzable delimitat i del 40% en sòl urbà no 
consolidat que tingui per objecte la transformació global dels usos 
principals a ús residencial. 

 
Per incrementar el parc d’habitatges privats de lloguer lliure o protegit, el 
Decret llei preveu: 
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 Estímuls a la iniciativa privada perquè construeixi habitatges 
protegits. En promocions privades d’habitatge de protecció construïdes 
amb ajut públic, s’oferirà cobertura d’impagaments per part de la 
Generalitat i prioritat en la percepció d’ajuts al pagament del lloguer per 
als adjudicataris dels habitatges. 
 

 S’inclou la possibilitat que els plans urbanístics destinin terrenys per 
a la construcció d’habitatges plurifamiliars específicament de 
lloguer. Així mateix, es millora la possibilitat de destinar parcialment els 
edificis a habitatges de protecció pública, en sòl urbà consolidat, per tal 
d’aconseguir habitatges més adequats a les necessitats socials i 
propiciant una oferta més variada. 

 
Nou model d’habitatge protegit 
 
Dins l’objectiu d’augmentar l’oferta d’habitatges protegits, el Decret llei també 
defineix un nou model d’habitatge de protecció oficial, basat en les 
característiques següents: 
 

 Nous condicionants perquè la qualificació dels habitatges amb 
protecció oficial sigui permanent. El Decret llei estableix que, a partir 
de la seva entrada en vigor, la qualificació dels habitatges amb protecció 
oficial serà vigent mentre concorrin alguna de les dues circumstàncies 
següents: que el planejament urbanístic els reservi a l’ús d’habitatge de 
protecció pública o que formin part d’un patrimoni públic de sòl i 
d’habitatge. En la resta de circumstàncies, la durada podrà ser 
determinada, segons s’estableixi reglamentàriament, en funció, si 
s’escau, dels ajuts percebuts per a la seva promoció. 
 
El Decret llei fixa un règim transitori per als habitatges que ja tinguin la 
qualificació definitiva de protecció oficial o que estiguin en tràmit per 
obtenir-la. En el primer cas, si els habitatges estan construïts sobre sòls 
públics, la durada de la qualificació passa a ser permanent. En el segon 
cas, s’aplicarà la durada permanent si es troben sobre sòls públics o de 
reserva encara que ja haguessin obtingut la qualificació provisional. 
 

 Es determinarà un preu de venda base dels habitatges amb protecció 
oficial únic per a tot el territori, que podrà tenir variacions:  
 

- en funció del municipi on es localitza l’habitatge: En el 
cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aquest valor que 
determinarà els preus màxims de venda i rendes dels 
habitatges amb protecció oficial, serà únic. 

- en funció de les característiques de l’habitatge: Es 
tindrà en compte el nivell d’eficiència energètica, antiguitat, 
o estat de conservació. 
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- en funció dels costos i, en el cas de la promoció 
privada, de si han rebut ajuts públics en la construcció. 

 

 Canvis significatius en el procediment d’adjudicació d’habitatges 
protegits, que es determinarà a partir de les bases i criteris de selecció 
de l’administració. Així mateix, l’ordre d’inscripcions al Registre de 
sol·licitants d’habitatge protegit serà obligatori també per a l’adjudicació 
d’habitatges protegits de promoció privada, a diferència d’ara.   

 El Registre de sol·licitants s’haurà d’actualitzar cada any. A 
diferència d’ara, que es fa cada 3 anys, per a garantir que els inscrits 
continuen responent als criteris per poder accedir a un habitatge protegit. 
 

 El planejament urbanístic podrà determinar que l’habitatge de 
protecció oficial previst sigui específicament de lloguer. 
 
 

Contenció de preus en el mercat lliure 
 
Finalment, el nou Decret llei inclou també mesures per propiciar una 
moderació dels preus del lloguer dels habitatges del mercat lliure a través 
de l’Índex de Referència del preu del lloguer, que informa sobre la mitjana del 
preu del lloguer d’un habitatge de característiques similars en el mateix entorn 
urbà: 
 

 La Generalitat tindrà en compte l’Índex de Referència en el 
desenvolupament de les polítiques públiques i només els arrendadors 
dels habitatges llogats amb rendes inferiors a aquest índex es podran 
beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment del lloguer. 
 

 El Decret llei dona rang i efectes legals a aquest índex i la seva 
consignació serà obligatòria en tots els anuncis de publicitat i en els 
contractes de lloguer dels habitatges. 
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El Govern fa el primer pas per la nova línia de rodalies 
d’FGC a l’aeroport  

 
 El Consell Executiu declara el nou servei públic d’accés a les 

terminals 1 i 2 de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat 
com a servei ferroviari de rodalies de Catalunya 
 

 La connexió entrarà en funcionament un cop s’enllesteixi el nou 
ramal que està construint el Ministeri de Foment, a partir de 2022 

 
El Govern ha declarat el nou servei ferroviari d’accés a l’Aeroport Josep 
Tarradellas Barcelona-El Prat com a servei de rodalies de Catalunya, l’ha 
declarat servei públic i n’ha atribuït la prestació a Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC). Aquest és el primer pas d’aquesta línia, que entrarà en 
funcionament un cop estigui enllestit el ramal ferroviari actualment en 
construcció per part d’Adif, empresa pública dependent del Ministeri de Foment. 
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència 
exclusiva sobre els transports de ferrocarril que transcorrin íntegrament dins del 
territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructura. 
En aquest marc i en virtut del traspàs de l’Estat a la Generalitat del servei de 
rodalies, la Generalitat té assumides les funcions corresponents al servei de 
transport de viatgers per ferrocarril de rodalies.  
 

Actualment, el Ministeri de Foment està executant les obres per a construir un 
nou ramal ferroviari, de 4,5 quilòmetres de longitud, des de l’estació del Prat de 
Llobregat fins a la terminal T1 de l’Aeroport. Aquesta actuació inclou la 
construcció de les noves estacions ferroviàries a la T1 i la T2, amb intercanvi 
amb la línia L9 del metro. La finalització de les obres està prevista per a l’any 
2022.  
 
Una vegada dutes a terme les proves tècniques i de seguretat corresponents, 
es podrà establir un nou servei ferroviari entre la ciutat de Barcelona i l’Aeroport. 
La Generalitat té la voluntat de garantir uns serveis de viatgers amb unes 
condicions adequades de freqüència i de qualitat, afavorir una mobilitat més 
sostenible i contribuir a la vertebració territorial. En aquest supòsit, el Govern 
pot atribuir directament la gestió d’aquests serveis a un ens o operador públic. 
 
Així, aquest Acord també faculta l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat 
a portar a terme les actuacions necessàries per determinar les condicions 
d’explotació i de finançament per a la prestació del nou servei ferroviari a 
l’Aeroport. El nou servei transcorrerà per vies de titularitat de l’Estat, des de 
l’estació de Sant Andreu Comtal fins a les terminals de l’aeroport.  
 
Aquesta nova línia de rodalies representa diverses millores respecte de l’oferta 
actual: prestarà servei a totes dues terminals de l’Aeroport –actualment, s’atura 
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només a la T2– i tindrà el doble de freqüència, amb un tren cada 15 minuts, en 
front dels 30 minuts actuals. Aquesta freqüència, a més, es podrà millorar en 
funció de les necessitats futures.  
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El Govern aprova la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei d’emergències de Catalunya 
 

 La llei recollirà en un únic text el sistema de gestió de les 
emergències 
 

 La nova regulació també ha d’abastar matèries com la seguretat 
nuclear, el salvament marítim i els riscos i emergències d’abast 
superior a Catalunya 
 

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei 
d’emergències de Catalunya, que pretén recollir en un únic text el sistema de 
gestió de les emergències de Catalunya. Els objectius que es volen assolir amb 
la nova regulació són essencialment millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema 
d’emergències de Catalunya i disposar d’una regulació conjunta i actualitzada 
en matèria d’emergències i de seguretat pública. 
 
La nova llei haurà de regular i ordenar en un únic cos normatiu el sistema de 
gestió de les emergències a Catalunya, per tal de garantir l’acció efectiva, 
coordinada i homogènia de les administracions públiques (en especial de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals), dels cossos operatius i 
dels serveis que intervenen en la prevenció i gestió de les emergències. 
Aquesta nova regulació també ha d’abastar matèries com la seguretat nuclear, 
el salvament marítim i els riscos i emergències d’abast superior a Catalunya. 
 
Objectius de la futura llei:  
 

 Millorar la qualitat material -eficàcia i eficiència- del sistema 
d’emergències de Catalunya. 
 

 Disposar d’una regulació conjunta del sistema de gestió de les 
emergències a Catalunya. 
 

 Adequar la normativa d’emergències al marc competencial delimitat per 
l’Estatut, la legislació estatal bàsica i la legislació catalana. 
 

 Unificar el servei que presta el 112 i el centre de coordinació operativa 
de Catalunya CECAT, en un centre únic d’atenció telefònica al ciutadà. 
 

 Unificar en una Llei d’emergències el sistema de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments, i el sistema de protecció civil, coordinat amb el 
personal els serveis dels governs locals, en especial dels municipis. 
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El Govern crea dues empreses públiques per gestionar 
els hospitals de Reus i Móra d’Ebre 

 Els centres hospitalaris estaven governats fins ara per organismes 
municipals de Reus 

El Govern ha aprovat la creació de dues empreses públiques, adscrites a la 
Generalitat a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), per poder gestionar 
l’Hospital Sant Joan de Reus i l’Hospital de Móra d’Ebre, que estaven governats 
per organismes municipals de Reus.  

Amb aquesta decisió, la Generalitat enforteix la viabilitat d’aquests centres, que 
fins ara han estat gestionats per titularitats municipals, però que necessitaven 
més robustesa per afrontar els reptes de futur del sistema sanitari públic. 
Aquests acords compten amb el vistiplau d’ambdues parts: el Govern de la 
Generalitat i l’Ajuntament de Reus, que gestionava els centres de Reus i Móra. 

L’operació ha estat bastant complexa, ja que un seguit d’entramat d’empreses 
municipals s’encarregaven tant de l’Hospital Sant Joan de Reus, com de 
l’atenció primària de la zona i també de l’Hospital de Móra d’Ebre. Ara s’ha 
decidit crear dues empreses: Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp i Salut Terres 
de l’Ebre. La primera gestionarà el centre hospitalari reusenc i també la primària 
de la zona (Almoster, Argentera, Botarell, Cambrils, Duesaigües, Montbrió del 
Camp, Riudecanyes, Riudoms, la Selva del Camp, l’Hospitalet de l’Infant, 
Masboquera, Masriudoms, Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant i Vinyols i els 
Arcs); i la segona es farà càrrec de l’Hospital de Móra d’Ebre.  

En els propers dies es materialitzaran totes les cessions d’actius i passius i tots 
els procediments jurídics pertinents que comencen amb la signatura d’un 
conveni entre les parts, un cop el Govern ja ha creat les dues empreses 

públiques mencionades. 
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El Govern aprova el reglament del Registre de 
subvencions i ajuts de Catalunya 

  
 La implantació del nou registre permetrà simplificar la gestió dels 

ajuts i les subvencions,  atès que podran ser consultats en una 
sola base de dades 
  

 El Registre de subvencions i ajuts de Catalunya constitueix una 
nova eina de lluita contra el frau fiscal i el frau de subvencions 
  

El Govern ha aprovat el decret del reglament del Registre de subvencions i ajuts 
de Catalunya (RAISC). Aquest registre, que va ser creat l’any 2017 a través de 
la Llei 5/2017 d’acompanyament dels pressupostos, és el registre únic que 
engloba la totalitat de les subvencions i ajuts atorgats per les administracions 
públiques de l’àmbit territorial de Catalunya. 
  
La mateixa llei establia que el contingut i funcionament del RAISC havia de ser 
determinat per reglament, que és el ha estat aprovat per l’Executiu. El 
Reglament detalla el funcionament i els mecanismes de subministrament de la 
informació dels organismes i entitats obligades a fer-ho, que, d’acord amb la 
mateixa llei, també ho són les entitats locals. 
 
Mitjançant el RAISC es dona informació bàsica a la ciutadania sobre totes les 
subvencions (import, terminis, condicions, beneficiaris, etc) en un únic punt. 
D’aquesta manera s’estableix un mitjà únic que permeti a totes les 
administracions publiques de Catalunya complir simultàniament les obligacions 
en matèria de transparència de la normativa catalana com de publicitat de 
subvencions i control per part de l’Estat. 
  
La implantació d’aquest registre únic permetrà simplificar notablement la gestió 
de les subvencions, millorar la planificació de les polítiques de foment i 
polítiques socials de les administracions públiques catalanes  i alhora donar 
compliment al principi de transparència i col·laboració interadministrativa. Així 
mateix, es constitueix com una nova eina de lluita contra el frau. 
  
El reglament també regula les funcions que assumeix la Intervenció General en 
tant que òrgan responsable de l’administració  i custòdia del RAISC. 
  
Les subvencions i ajuts que d’acord amb el reglament han de quedar 
enregistrades al RAISC son entre d’altres, les subvencions o ajuts; les 
subvencions o ajuts en espècie; els avals i altres garanties de préstecs;  els 
beneficis fiscals que tinguin consideració d’ajut d’estat; les subvencions als 
partits polítics; les contribucions obligatòries o voluntàries a fons, programes o 
entitats de caràcter internacional, els premis educatius, culturals o científics i les 
beques per a estudis. 
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Els organismes obligats a introduir la informació en el Registre son, el primer 
lloc l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats públiques en que 
participi de manera majoritària, directament o indirecta; els consorcis i 
fundacions adscrits a la generalitat de Catalunya; les entitats que integren 
l’Administració local i els entitats publiques en que hi participin directament o 
indirecta; els consorcis i fundacions adscrits a la l’Administració local; 
l’Administració pròpia d’Aran i  les entitats creades per llei del Parlament que no 
depenen de la Generalitat, quan exerceixen potestats administratives.   
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El Govern aprova l’oferta d’ocupació pública de places dels 
cossos de gestors i inspectors de l’Agència Tributària de 
Catalunya 
  

 L’oferta inclou 120 places del cos tècnic de gestors tributaris i 20 
places del cos superior d’inspectors tributaris 
 

 Actualment, l’ATC compta amb un total de 765 treballadors 

  
El Govern ha aprovat avui l’oferta d’ocupació pública corresponent als cossos 
tributaris de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de donar continuïtat al 
creixement i consolidació ordenat dels recursos humans necessaris perquè 
l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) faci front als reptes que se li presenten 
com a Administració tributària moderna, eficient i col·laborativa. 
 
Aquesta oferta s’ha concretat en 120 places del cos tècnic de gestors tributaris 
(subgrup A2) i 20 places del cos superior d’inspectors tributaris (subgrup A1), 
que podran ser objecte de convocatòries parcials en el període de 3 anys.   
 
Amb aquesta oferta, l’Agència amplia la seva estructura i reforça l’equip humà 
necessari per dur a terme la gestió integral dels tributs propis i cedits, la 
recaptació executiva dels deutes tributaris i d’altres ingressos de dret públic de 
la Generalitat de Catalunya i altres administracions locals catalanes, així com 
l’impuls de noves mesures de prevenció i reducció del frau fiscal.  
  
Les 140 noves places ofertades avui contribuiran a reforçar i estabilitzar la 
plantilla de l’agència catalana, que actualment està integrada per 765 
treballadors, un 33% dels quals forma part d’algun dels cossos tributaris 
propis.    
  
 
Calendari dels processos selectius derivats d’aquesta oferta 
 
Atès el nombre de places que s’ofereixen, es preveu que es puguin realitzar 
convocatòries parcials per afavorir la gestió i execució de les diferents fases del 
procés de selecció, com també per facilitar la preparació per part dels aspirants 
i donar continuïtat al calendari d’oportunitats d’accés als cossos tributaris. 
 
Les convocatòries de selecció derivades de l’anterior oferta d’ocupació pública 
(2017) ja es troben en la recta final del procés i s’estan duent a terme els cursos 
selectius de formació corresponents. Concretament, 37 candidats a tècnics 
gestors tributaris estan fent el curs i 5 aspirants a inspectors tributaris seran 
convocats properament. Els primers seran nomenats durant el mes d’abril del 
2020 i els segons, el tercer trimestre del 2020. 
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El calendari previst per a les diferents convocatòries que deriven de la nova 
oferta 2019 és el següent: 
 

- Publicació OOP 2019: 30/12/2019 
- Revisió dels temaris del CTGT i del CSIT: 1T 2020 
- Convocatòria 60 places CTGT: 3-4T 2020. Desenvolupament proves: 

2021 
- Convocatòria 20 places CSIT: 3-4T 2021. Desenvolupament proves: 

2022 
- Convocatòria 60 places CTGT: 3-4T 2022. Desenvolupament proves: 

2023 
  
Perfil professional dels aspirants 
 
Els aspirants a inspectors tributaris han de tenir títol oficial de doctor, de grau, 
de llicenciat, d’enginyer o d’arquitecte. Per la seva banda, els candidats a tècnic 
tributari hauran d’acreditar la seva titulació universitària oficial de diplomat de 
primer cicle, d’enginyer tècnic, d’arquitecte tècnic o un grau equivalent. Tots dos 
han de tenir coneixement de català (nivell C1 o superior). 
 

  



 

 

Acords de Govern. 23.12.2019  

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

 

14 

El Govern aprova els criteris d’aplicació de la pròrroga 
dels pressupostos de la Generalitat del 2017 per al 2020 
 

 El decret de pròrroga permet garantir el funcionament de 
l’administració i la prestació dels serveis públics a la ciutadania 
mentre no s’aprovi el nou pressupost 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que estableix els criteris d’aplicació de la 
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat del 2017 per al 2020 —atès que ni 
els pressupostos del 2018 ni els del 2019 van entrar en vigor—, els quals seran 
vigents des del proper 1 de gener fins a l’aprovació i la publicació dels comptes 
per al 2020. El decret de pròrroga permet garantir el funcionament de 
l’administració i la prestació dels serveis públics a la ciutadania mentre no 
s’aprovi el nou pressupost.  
 
Els pressupostos prorrogats compleixen amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera fixats per la normativa vigent. 
 
Mentre duri la pròrroga pressupostària, les despeses de capítol 1 (despeses de 
personal) s’ajusten a les dotacions pressupostades a 31 de desembre del 2019. 
Pel que fa a la resta de capítols (del 2 al 9), es prorroguen els crèdits inicials del 
2017, ajustats a l’estructura orgànica actual.  
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El Govern aprova el Contracte programa amb la 
Fundació Institució dels Centre de Recerca de 
Catalunya per al període 2020-2023 
 

 L’Executiu hi destinarà 2.316.000 euros durant els propers tres anys 
 
El Govern ha aprovat un nou Contracte programa entre la Fundació Institució 
dels Centre de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) i la Generalitat de 
Catalunya, a través dels departaments d’Empresa i Coneixement, de salut i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per al període 2020-2013. 
 
L’Executiu destinarà 2.316.000 euros a aquest Contracte Programa per tal 
garantir l’assoliment dels objectius assignats i les finalitats de la Fundació durant 
el període 2020-2013. 
 
La Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) es va 
constituir  l’any 2010 amb l’objectiu de donar suport als centres de recerca de 
la Generalitat, i la seva projecció corporativa, institucional i científica, per tal que 
puguin incrementar i consolidar posicions de lideratge internacional. També té 
com objecte implementar les polítiques de l’Administració de la Generalitat 
adreçades als centres de recerca de la Generalitat i a altres estructures de 
recerca, quan així se li encomani.  
 
El contracte Programa s’estructura en 5  eixos: 
 

1) Eix Organitzatiu/Administratiu/Econòmic: Donar cobertura als aspectes 
fundacionals relatius a l’organització dels centres 

2) Eix Internacionalització: Donar suport als centres en la seva presència 
internacional, tant a nivell individual com col·lectiu. 

3) Eix Transferència: Activitats de suport a la transferència de coneixement 
dels Centres CERCA cap a les empreses i la societat 

4) Eix de Promoció i Visibilitat: Donar visibilitat a la Fundació I-CERCA, a 
les seves activitats i als Centres CERCA. 

5) Eix Avaluació: Avaluar periòdicament l’activitat i el funcionament de tots 
els centres CERCA, mecanisme essencial per a la definició i l’aplicació 
de polítiques basades en la planificació estratègica. 
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El Govern signa un conveni amb Flandes per 
commemorar el centenari de l’Orquestra Pau Casals 
 

 El conveni aprovat avui s’emmarca en l’Acord de Cooperació entre 
el Govern de Flandes 

 
El Govern ha aprovat subscriure el conveni de col·laboració entre el 
Departament de Cultura i el Ministeri d’Afers Exteriors del Govern de Flandes, 
per commemorar el centenari de la creació de l’Orquestra Pau Casals. 
Mitjançant l’acord, el Departament de Cultura i el Ministeri d’Afers Exteriors de 
Flandes es comprometen a contribuir amb 60.000 euros respectivament per 
finançar les activitats i les accions culturals conjuntes per promoure la 
commemoració. En el cas del Departament de Cultura, l’aportació es farà 
mitjançant una subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
 
El conveni aprovat avui s’emmarca en l’Acord de Cooperació entre el Govern 
de Flandes i la Generalitat de Catalunya signat el 20 de febrer de 2008 i en el 
Programa de Cooperació 2019-2021, que emana de l’esmentat acord, signat el 
4 d’abril de 2019. El Programa de Cooperació preveu, entre d’altres actuacions, 
la promoció de projectes conjunts entre Catalunya i Flandes amb teatres, 
festivals i centres culturals a ambdós territoris en els àmbits de les arts visuals i 
escèniques, la música antiga i l'arquitectura. El Programa també contempla la 
mobilitat d’artistes i les residències d’artistes, així com la traducció de literatura 
contemporània en tots dos sentits: del neerlandès al català i del català al 
neerlandès. 
 
L’any 2020, la Generalitat de Catalunya commemorarà el centenari de la creació 
de l’Orquestra Pau Casals, embrió de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya (OBC). Aquesta commemoració vol posar en relleu i 
divulgar la memòria, no tan sols de l’embrió de l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya sinó de la vida i l’obra de Pau Casals com a 
músic, com a català i com a persona reconeguda internacionalment pels seus 
valors socials i en favor de la pau.  
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DISTINCIONS  

 
El Govern distingeix Fernando Salinas Molina amb el 
Premi Justícia 2019 
 

 Salinas és exmagistrat de la Sala Social del Tribunal Suprem i 
exvicepresident del Consell General del Poder Judicial  

 

 El Govern també distingeix 17 persones, col·lectius i entitats per la 
seva contribució a la millora de la justícia a Catalunya 

 

 La consellera Ester Capella lliurarà tots els reconeixements el 16 de 
gener al Palau de Pedralbes 

 
El Govern distingeix l’exjutge Fernando Salinas Molina amb el Premi Justícia 
2019, la més alta distinció que atorga la Generalitat de Catalunya en matèria de 
justícia. El guardó és un reconeixement a la seva trajectòria professional.  
 
El Decret de concessió del Premi destaca de Salinas la creació dels jutjats 
d’executòries socials, que van tenir per objecte acumular en un sol jutjat 
l’execució de totes les sentències dictades contra una mateixa empresa per a 
protegir els drets dels treballadors a un repartiment equitatiu.  
 
Fernando Salinas va ser magistrat de la Sala Social del  Tribunal Suprem des 
de 1996 fins al març de 2019. Va ingressar a la Carrera Judicial el 1973 i va ser 
jutge de Primera Instància i Instrucció i degà dels jutjats de Sant Feliu de 
Llobregat. També va ser degà de les magistratures de treball, a més de titular 
de la Magistratura número 15 i la Magistratura número 23 de Barcelona. Entre 
1992 i 1996 va ser magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 
 
Entre 2001 i 2008 va ser vicepresident del Consell General del Poder Judicial 
(CGPJ), va participar en l’elaboració d’avantprojectes legislatius sobre 
procediment laboral (1989-1990) i enjudiciament civil (1995-1996) i va dirigir el 
grup d’experts de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (2010-2011). Està 
en possessió de la Creu d’Honor de la Gran Creu de l’Orde de Sant Raimon de 
Penyafort. 
  
Lliurament de premis a càrrec de la consellera Capella 
  
La consellera de Justícia, Ester Capella, lliurarà el Premi Justícia el pròxim 16 
de gener al Palau de Pedralbes. A més de distingir l’exjutge Fernando Salinas, 
Capella també entregarà dotze medalles i cinc mencions honorífiques a 
persones i entitats que han contribuït de manera significativa a la millora de la 
justícia a Catalunya.   
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Medalles  
 
Les medalles són per a:  
 
Ignasi Garcia i Clavell. Va ser director general de Serveis Penitenciaris i 
Rehabilitació entre els anys 1990 i 1999. Ha ocupat altres càrrecs a 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, com ara gerent de l'Institut Català 
de Serveis a la Joventut (1985-90), delegat del Govern a les comarques de 
Barcelona i secretari d'Afers Religiosos durant el període 2000-2004. 
 
Sílvia Ventura Mas. Va ser sòcia fundadora i membre de la primera junta 
directiva de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates del 1986 al 1988. 
Entre el 1995 i el 1997 va ser coordinadora de Catalunya de l’associació Jueces 
para la Democracia, i del 1997 al 1999 va ser membre del secretariat estatal 
d’aquesta associació. També és membre fundadora d’Àgora Judicial.  
 
Tomàs Pou i Viver. Se li concedeix la medalla a títol pòstum. Va estar vinculat 
a processos de l’administració local i sobretot a la intervenció en suport de les 
associacions de veïns.  
 
Josep Maria Bernat Freixas. Membre fundador de l’Associació Catalana de 
Juristes Demòcrates, de la qual va ser un dels primers presidents. Va ser artífex 
de la Llei de Justícia Gratuïta. 
 
Pilar Rebaque Mas. Vicepresidenta de la Comissió de Dones Advocades de 
l’ICAB. Ha actualitzat i impulsat la perspectiva de gènere en la legislació. També 
és especialista en memòria històrica i membre de la Comissió de Memòria 
Històrica de l’ICAB.  
 
Ascensió Capel Cilla. Lletrada de l'Administració de justícia del Jutjat 
Contenciós número 17 de Barcelona. Ha treballat com a lletrada de 
l’Administració de Justícia en el Jutjat Penal número 13 de Barcelona i en el 
Registre Civil de Barcelona.  
 
Paloma Sampedro Herreros. Directora del Servei comú processal general 
d’Amposta, on ha impulsat, dinamitzat i millorat l’organització interna nova 
oficina judicial. de la  
 
Eneko Barbería Marcalain. Metge forense des de 1999. Entre els anys 2006-
2010 va ser subdirector de la divisió de Barcelona Comarques de l’Institut de 
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i, des de 2013, és subdirector 
de la divisió de Tarragona de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de 
Catalunya. Està en possessió de la Creu de Sant Raimon de Penyafort de 2a 
categoria.  
 
Ma. Elena Lauroba Lacasa. Professora titular de Dret civil de la Universitat de 
Barcelona des de 2001. Secretària General de la UB (2003-2005) i 
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Comissionada de Polítiques de Gènere de la UB (2006-2008). Directora 
General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Cataluya (2009-2011). És presidenta de la secció espanyola de 
l’Association Henri Capitant des amis de la cultura juridique française i membre 
de GEMME i de l’ELI. 
 
Ignacio López Chocarro. Va ser degà de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de 
Barcelona des de 2011 fins al juny de 2019. També ha estat president del 
Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i degà adjunt 
de la Presidència del Consejo General de Procuradores de España. Va rebre la 
creu distingida de primera classe de l’Orde de Sant Raimon de Penyafort com 
a reconeixement a la seva trajectòria professional el 2015. 
 
Àngel Garcia Fontanet. Expresident de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És president de la Fundació Carles 
Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals. 
 
Mencions honorífiques  
 
Les mencions honorífiques són per a:  
 
El Col·legi advocats de Tortosa. Celebra aquest any el seu 175è aniversari. 
Destaca la seva activitat en favor del dret català, el suport i l’impuls a la 
constitució del Consell de col·legis d’advocats de Catalunya. 
 
Sicar.cat. És un projecte que té com a finalitat l’atenció integral de les dones 
víctimes de tràfic per a la seva inclusió social.  
 
La Fundació Bayt Al-Thaqafa. És una fundació sense ànim de lucre que té 
com a objectiu facilitar la integració social, cultural, cívica i política 
dels immigrants arabomusulmans a la societat catalana. 
 
L’equip de dinamització lingüística dels jutjats. És un equip de 40 persones 
que treballa per garantir els drets lingüístics dels ciutadans que es relacionen 
amb l’Administració de justícia.  
 
Mercè Curull. Menció a títol pòstum. Va ser Directora General de l'Esport del 
1998 al 2000, i la primera dona que va ostentar un càrrec màxim a Catalunya 
en l'àmbit esportiu oficial. Al març del 2006 va ser nomenada directora del 
Consell Català de l'Esport. Va donar un impuls a l'esport femení a través de 
programes per als clubs que incorporessin dones a l'equip directiu i fomentant 
les beques per les esportistes.  
 
Isabel Palacios és periodista de tribunals des del 1999, i des del 2008 és 
responsable de la secció de tribunals de TVE a Catalunya. 
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Altres Acords de Govern  

 
Aprovat el trasllat de les unitats administratives dels departaments al 
Districte Administratiu de la Generalitat 
 
El Govern ha aprovat les unitats administratives dels diferents departaments 
que es traslladaran al Districte Administratiu de la Generalitat a Barcelona. El 
passat mes d’abril, el Comitè Estratègic d’Operacions de Concentració de 
Dependències Administratives de la Generalitat a Barcelona va acordar quines 
unitats es reubicarien al Districte, en funció de criteris contractuals, econòmics, 
funcionals i d’acord amb els principis rectors de la racionalització i optimització 
dels espais d’oficines de la Generalitat de Catalunya, i el Govern les ha ratificat 
en la seva sessió d’avui. 
 
Així, en una primera fase, es traslladaran: 
 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda:   

Unitats/ Organismes  Immoble actual 

Totes les unitats Rambla de Catalunya, 19-21 

DG del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i DG de 
Contractació Pública 

Gran Via de les Corts Catalanes, 635 

Totes les unitats Passeig de Gràcia, 19 

Totes les unitats, excepte l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 
(EAJA) 

Gran Via de les Corts Catalanes, 639 

  
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic Via Laietana, 14 

Departament de Justícia: 

Unitats / Organismes Immoble actual 
Totes les unitats Casp, 24-26 

Totes les unitats excepte la Fiscalia del TSJC Pau Claris, 158-160  

Totes les unitats Aragó, 330-332 

Àrea TIC (Direcció de Serveis) Via Laietana, 56 

DG d’Afers Religiosos i la DG de Memòria Democràtica Rivadeneyra, 6 

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) Enric Granados, 33 

 

 

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública: 

 Unitats / Organismes Immoble actual 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organigrama.jsp?codi=20430#_blank
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Totes les unitats del Departament Via Laietana, 26 

Totes les unitats del Departament Rivadeneyra, 6  

Secretaria de Polítiques Digitals  Salvador Espriu, 45-51 (L'Hospitalet de 
Llobregat) 

 Departament d’Empresa i Coneixement: 

 Unitats / Organismes Immoble actual 

Totes les unitats del Departament, Institut Català de l’Energia 
(ICAEN), Agència Catalana del Consum (ACC)  

Pamplona, 113 

 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat la creació dels llocs de treball que 
formaran part de la futura Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte i el del 
responsable de seguretat, un lloc de nova creació que s’adscriurà al 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i que s’haurà de 
proveir abans de la posada en funcionament del complex. 
 

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) es dotarà de 25 llocs de treball, 14 dels 
quals es cobriran de manera immediata i la resta, en una segona fase. Entre els 
14 primers integrants hi haurà el responsable de l’OAC, que haurà de ser un 
funcionari del cos superior; un responsable d’atenció directa i dos de registre; i 
deu informadors i tramitadors, escollits entre el personal administratiu que 
actualment ja realitzin funcions de registre i atenció a la ciutadania en llocs de 
treball similars a les unitats administratives que es traslladen.  
 
La creació d’aquests llocs no representa cap impacte pressupostari, ja que s’ha 
de fer amb recursos propis dels departaments que es traslladaran. En les 
properes setmanes, s’aprovarà el Decret de creació de la Gerència de Serveis 
Comuns, que determinarà l’estructura i les funcions de les unitats que 
configuraran el nou model de servei al ciutadà. 
 
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública avaluarà 
l’adequació de la normativa al model d’Administració digital 
 
El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, a través de la 
Direcció General d’Administració Digital, avaluarà les disposicions de caràcter 
general i els acord de Govern que tinguin incidència en el desenvolupament de 
procediments administratius i de l’administració digital, els processos 
administratius, o els sistemes de signatura i d'identificació electrònica dels 
interessats en el procediment.   
 
El Govern ha aprovat la modificació del Decret 124/2019, de 4 de juny, de 
reestructuració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 
per donar a la Direcció General d’Administració Digital les atribucions en 
aquesta matèria.  
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Aquesta unitat directiva del Departament de Polítiques Digitals i Administració 
Pública té atribuïda la funció de desenvolupar les polítiques orientades a 
aconseguir una Administració moderna, innovadora i digital. Amb la modificació 
aprovada avui, la Direcció General d’Administració Digital incorpora també la 
funció d’avaluació per garantir una adequada implementació del nou marc 
normatiu al model d’administració digital. 
 
Delimitats els entorns de protecció dels castells de Mediona, a l’Alt 
Penedès, i de Castellterçol, al Moianès   
 
El Govern ha aprovat delimitar sengles entorns de protecció del castells de 
Mediona, a l’Alt Penedès, i del castell de Castellterçol, al Moianès, tots dos 
declarats Béns Cultural d’Interès Nacional, en virtut de la disposició addicional 
primera, apartat segon, de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català. 
 
La definició d’un entorn de protecció al voltant d’aquests monuments es 
presenta com el millor instrument per garantir la pervivència dels seus múltiples 
valors culturals en les millors condicions possibles. Amb la mesura, es vol evitar 
que l’alteració de l’espai que dona suport ambiental als béns pugui afectar els 
valors, la contemplació o l’estudi d’aquests monuments històrics. Per això, entre 
altres aspectes, es vetllarà per a la visualització correcta del bé i per a la 
integració harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos que s’hi 
puguin establir en el futur. 
 
Es pretén assolir l’equilibri entre la necessitat de crear aquesta àrea de 
protecció al voltant dels béns que en garanteixi suficientment la preservació, i 
la voluntat de no afectar més espais dels estrictament necessaris. En tots dos 
casos, es tracta d’edificis que poden ser admirats des de molts indrets al seu 
voltant. En ambdós casos, la delimitació de l’entorn de protecció inclou el subsòl 
dels monuments com a objecte a preservar.  
 
En el cas del castell de Castellterçol, la relació que actualment té el castell amb 
el seu voltant natural fa que l’entorn de protecció abasti les finques i parcel·les 
que hi ha més a la vora, de manera que queda justificada la delimitació d’una 
àrea de protecció que preserva l’harmonia del monument amb el paisatge.  
 
 

En el cas del castell de Mediona, la relació que actualment té l’edifici amb el seu 
voltant, majoritàriament espais naturals protegits segons el planejament 
d’ordenació urbanístic del municipi, fa que l’entorn de protecció es limiti als 
espais naturals més propers, de manera que queda justificada la delimitació 
d’una àrea de protecció que preserva l’harmonia del monument amb el paisatge.   
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Declarat el 30 de juliol com a Dia de Lluita contra l’Antiitanisme 

 
El Govern ha acordat declarar el dia 30 de juliol Dia de Lluita contra 
l’Antigitanisme. L’objectiu de fixar aquesta commemoració es promoure la 
història i la cultura gitanes com  apart de la història i la cultura catalanes i 
dofondre’n els valors i la contribució a la cultura de Catalunya. Amb la declaració 
d’aquet dia el Govern dona compliment al que estableix el Pla integral del poble 
gitano a Catalunya 2017-2020 que preveu commemorar la Gran Batuda 
Antigitana del 30 de juliol de 1749, sota el regnat de Felip VI. 
 
Dissolt el Consorci del Museu de l’Aigua dels Canals d’Urgell 
 
El Govern ha ratificat la dissoluciño del Consorci del Museu de l’Aigua dels 
Canals d’Urgell. La decisió, presa per voluntat de les dues parts, s’integra en 
l’escenari actual de reestructuració, racionalització i simplificació del sector 
públic. La gestió de l’Espai Cultural serà assumida conjuntament entre el 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, l’Ajuntament de Mollerussa i la Comunitat de 
Regants dels Canals de l’Urgell amb l afinalitat de mantenir la continuïtat de 
l’activitat i assolir els objectius que en el seu dia varen fomentar la constitució 
del consorci. 


