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El Govern aprova una primera partida d’11 milions 
d’euros per pal·liar els efectes del temporal Glòria 

 En concret aquesta quantitat es destinarà a donar resposta als 
danys agraris i pesquers del temporal  

 Actualment el Govern està avaluant tots els danys efectuats pel 
temporal Gloria i analitzant les actuacions que s’han de dur a terme 
per recuperar la normalitat i garantir la seguretat davant de 
possibles nous episodis 

El Govern ha aprovat una primera partida d’11.000.000 d’euros provinents del 
fons de contingència per pal·liar els efectes del temporal Glòria que va afectar 
Catalunya fa unes setmanes. En concret aquesta quantitat es destinarà a donar 
resposta als danys agraris i pesquers del temporal i es concretarà a través de 
línies d’ajuts i préstecs tous.  

D’acord amb el càlcul realitzat pel departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació les zones més afectades han estat el Delta de l’Ebre, la zona del 
Baix Ter i l’horta de la llera de la Tordera. 

Al Delta de l’Ebre, el temporal va afectar 3.330 ha de cultiu d’arròs. També hi 
ha 35 muscleres malmeses de les badies del Fangar i els Alfacs (31 muscleres 
del Fangar i 4 dels Alfacs). La crescuda del Ter va inundar unes 12.000 ha de 
sòl agrícola a la zona del Baix Ter, sobretot de cereal i pomera. A la llera del riu 
Tordera hi ha 326 ha de conreu afectades a Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i 
Tordera. Els conreus més danyats són l’enciam, la patata, la civada i l’escarola. 

El temporal també ha malmès 78 ha de sòl agrícola del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. Els principals cultius afectats són l’enciam, la col, la coliflor i la bleda. 
A més la pluja també ha fet malbé camins al conjunt del territori que dificulten 
l’accés a les zones de conreu. 

Actualment el Govern està avaluant tots els danys efectuats pel temporal Gloria 
i analitzant les actuacions que s’han de dur a terme per recuperar la normalitat 
i garantir la seguretat davant de possibles nous episodis. 
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El Govern destina més de 10 milions d’euros per reparar 
els danys del temporal de finals d’octubre a lleres de les 
conques internes 

 Les actuacions, que ja s’estan duent a terme, consistiran a adequar 
les lleres dels rius i reparar infraestructures hidràuliques danyades 
per les avingudes d’aigua 

 Aquesta inversió servirà per dur a terme les actuacions a les 
conques internes, tot i que també és previst actuar a la conca 
catalana de l’Ebre 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat avui destinar 10,7 milions 
d’euros per reparar les lleres de les conques internes afectades pels aiguats 
dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019. Els serves tècnics de l’Agència Catalana 
de l’Aigua han efectuat en els darrers mesos una valoració de les actuacions 
necessàries per restaurar els danys produïts en el domini públic hidràulic (a les 
lleres i a les infraestructures de protecció), en els sistemes públics de 
sanejament en alta, en les infraestructures d’abastament en alta, així com en la 
xarxa de control de l’ACA i que s’han quantificat en aquests 10,7 milions d’euros.  

El 6 de novembre de 2019, el director de l’ACA ja va dictar la corresponent 
declaració d’emergència i, en conseqüència, ja s’han iniciat els diferents treballs 
per a la reparació i reposició de les infraestructures i del domini públic hidràulic 
afectat, on l’ACA exerceix les seves competències. Així mateix, l’ACA ha 
comunicat a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) la valoració dels 
danys produïts en el domini públic hidràulic de la conca catalana de l’Ebre i la 
intenció d’assumir les actuacions de reparacions en aquesta conca. 
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El Govern presenta el balanç del III Pla de suport al 
tercer sector social 

 Els plans de suport tenen com a objectiu dissenyar una estratègia 
conjunta entre Govern i Taula del Tercer Sector encaminada a la 
millora i a l’enfortiment del conjunt del sector 

 
El Govern ha analitzat el balanç del III Pla de suport al tercer sector social, i ha 
mostrat el seu interès per començar a elaborar el IV Pla de suport, tal com es 
va comprometre el president de la Generalitat, Quim Torra, davant del sector. 

Els plans de suport, elaborats conjuntament pel Govern i la Taula del Tercer 
Sector Social, suposen l’elaboració d’una estratègia conjunta encaminada a la 
millora i a l’enfortiment del conjunt del sector. Des que el 2003 es va elaborar el 
Llibre blanc del tercer sector, el Govern i la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya han signat i desenvolupat tres acords de col·laboració amb 
la finalitat de facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials. El 2008 es va 
signar el I Pla de suport al tercer sector social, del qual es va fer balanç positiu 
l’any 2010. El 2012 es va signar el II Pla de suport, del qual es va fer balanç el 
2015, i el juliol de 2016 es va signar el III Pla de suport, del qual s’ha fet balanç 
durant el segon semestre de 2019. 

Per tal de fer el seguiment de l’aplicació de les mesures i el grau de compliment, 
així com el seguiment dels resultats i possibles variacions o modificacions, el 
Pla de suport preveu una Comissió de Seguiment integrada per representants 
dels departaments de la Presidència; Vicepresidència, Economia i Hisenda; 
Treball, Afers Socials i Famílies, i de la Taula del Tercer Sector.  

Balanç del III Pla de suport al tercer sector social 

El tercer Pla de suport s’ha vist condicionat pels efectes de la imposició per part 
de l’Estat espanyol de l’article 155 de la CE des d’octubre de 2017 a juny de 
2018, la qual cosa va suposar la seva paralització durant gairebé 8 mesos. 

El document avaluat inclou 32 mesures estructurades al voltant de sis eixos 
d’actuació i, com en els plans anteriors, algunes d’aquestes recauen sota la 
responsabilitat del Govern i d’altres són compromís de la Taula. Com a 
conclusió general, ambdues parts, Govern i Taula, proposen que s’implantin les 
millores detectades en el balanç i que aquestes siguin incloses en el proper pla 
de suport. 

En relació amb el primer eix, el d’informació, avaluació i transparència, l’informe 
conclou que cal millorar i potenciar les accions de comunicació del Pla de suport 
entre les entitats a qui va dirigit, atès que en el procés d’avaluació s’ha detectat 
que moltes entitats tenien poca informació. 
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Del segon eix, relatiu a la participació del tercer sector social en les polítiques 
socials, es conclou que tot i que la col·laboració entre el Govern i les entitats 
socials en el disseny de polítiques públiques és una pràctica habitual, cal 
millorar la col·laboració amb el tercer sector per tal de garantir la seva implicació 
en el disseny de les polítiques i la seva avaluació. En aquest sentit, el tercer 
sector destaca la feina positiva desenvolupada amb el Departament de Justícia 
per millorar l’atenció a les persones que compleixen mesures d’execució penal.  

Pel que fa a les mesures destinades a contribuir a l’enfortiment econòmic i a 
l’estabilitat financera del tercer sector social, desenvolupades en el tercer eix, 
el balanç subratlla el treball dut a terme des del Govern per millorar el sistema 
de subvencions, mitjançant el projecte TAIS; el suport per part d’ACCIÓ a la 
presentació de projectes europeus i a l’accés a instruments de finançament. Tot 
i la feina positiva desenvolupada, encara hi ha camí per recórrer, com la millora 
dels calendaris de les convocatòries de subvencions, compartir els criteris de 
gestió dels fons d’IRPF, així com assegurar la informació de les entitats sobre 
productes de finançament i projectes europeus.  

En relació amb el quart eix, el de la millora del model de col·laboració público-
social per facilitar la cooperació entre les administracions públiques i el tercer 
sector social, l’informe constata la tasca feta pel Govern per avançar en el 
Decret de concertació i en la Llei de contractes. Pel que fa als codis de bones 
pràctiques, es considera que s’ha avançat molt, tot i que caldria fer-ne més 
difusió entre les administracions locals.  

En el cinquè eix, de suport a la innovació la internacionalització i la millora 
competitiva de les entitats del tercer sector, la valoració general de la Taula és 
molt positiva, tot i que puntualitza que s’hauria de millorar i incidir molt més en 
la comunicació i informació d’aquestes iniciatives a tot tipus d’entitats. Entre les 
actuacions dutes a terme en aquest àmbit, cal destacar la presentació per part 
de la Taula del projecte Copèrnic, que suposa un canvi conceptual en relació 
amb la innovació i la transició cap a un model més comunitari; també s’ha 
proposat un projecte de compra pública d’innovació en el marc del projecte 
Ris3.Cat i en el marc dels projectes FEDER. S’ha impulsat la digitalització del 
tercer sector mitjançant el suport del Govern al projecte de la Taula m4Social i 
al projecte mHealth liderat per la fundació TIC Salut, que relaciona l’àmbit TIC i 
l’àmbit social. D’altra banda, amb el suport d’ACCIÓ i conjuntament amb la 
Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les cooperatives i 
l’Autoempresa, s’ha liderat un nou programa Aracoop, que ha facilitat el 
desenvolupament e 36 projectes en el període 2016-2018. 

Finalment, en relació amb el sisè eix, relatiu al reconeixement del tercer sector 
social i foment del suport ciutadà i empresarial, entre les actuacions dutes a 
terme destaca el suport de la Direcció General de Difusió a actuacions i 
campanyes del tercer sector, com el V Congrés del Tercer Sector Social i altres 
campanyes de sensibilització de la Taula. El Departament d’Educació ha 
continuat amb el projecte de Servei comunitari fent-lo extensiu a tots els centres 
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de secundària i ara caldrà desenvolupar iniciatives similars en l’àmbit 
universitari. Pel que fa al marc legal del tercer sector, s’ha començat a avançar 
en l’elaboració d’una llei d’economia social i solidària i en un decret d’empresa 
social. Tot i que algunes mesures ja estan molt desenvolupades, l’informe 
destaca que cal millorar la coordinació per avançar en els àmbits esmentats. 

Taula del Tercer Sector Social 

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya està integrada per 34 
agrupacions i federacions que representen més de tres mil entitats socials no 
lucratives. Inclou, principalment, associacions, fundacions, i cooperatives en els 
àmbits d’atenció social als col·lectius més diversos, entre altres, infància i 
família, joves, persones immigrades, gent gran, i persones amb discapacitats. 
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El Govern acorda iniciar negociacions amb l’Estat en 
relació amb determinats preceptes sobre emergència 
climàtica i impuls a les energies renovables  

El Govern ha impulsat diverses modificacions normatives a la Llei 16/2017, d’1 
d’agost, del canvi climàtic, per fer front a la situació d'emergència climàtica 
mitjançant una transició ecològica i energètica que permeti assolir en el termini 
més breu possible els objectius que es fixaven.  

També ha introduït modificacions al Text refós de la Llei d'urbanisme per facilitar 
i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia 
solar i eòlica, i una nova regulació del procediment i els requisits per a la 
implantació i l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia eòlica i 
d'energia solar fotovoltaica.  

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha posat de manifest algunes 
discrepàncies en aquestes modificacions en considerar que alguns preceptes 
podrien incidir per diferents motius en les competències estatals bàsiques.  

L’Acord adoptat avui persegueix intentar resoldre aquestes discrepàncies 
mitjançant un procediment de negociació bilateral i evitar la possible presentació 
d’un recurs d’inconstitucionalitat. 
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Altres Acords de Govern  

Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a 
l’Ajuntament d’Artesa de Segre 

El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament d’Artesa de Segre 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. 

Aprovats els Estatuts del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF). 

Aquesta modificació dels estatuts respon, essencialment, a la necessitat 
d’adaptar-los al nou règim jurídic dels consorcis i dels òrgans col·legiats 
establert a la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic.  

D’aquesta manera, el CREAF, una entitat reconeguda com a centre CERCA 
dedicada a l'ecologia terrestre i a l'anàlisi territorial que genera coneixements i 
metodologies per a la conservació, la gestió i l’adaptació del medi natural al 
canvi global veu reforçada la seva funció d’actuar com a pont entre el mon 
acadèmic, les administracions i la societat, creant opinió i intercanviant 
coneixement en els seus àmbits d’actuació a escales local, regional i global. 

Acordat l’impuls d’una nova regulació del Sistema Català de Serveis 
Social. 

En aquest sentit, el Govern ha pres coneixement de la realització de la 
preceptiva consulta prèvia a l’elaboració del Projecte de decret que haurà de 
modificar l’actual regulació del Sistema Català de Serveis Socials. 

Aquest procés de consulta té per objecte recollir les opinions i les demandes de 
la ciutadania i de les entitats i associacions afectades, així com de les 
organitzacions més representatives. 

Amb l’Acord adoptat avui, doncs, el Govern inicia el procediment per a 
l’elaboració del nou projecte de Decret que haurà de regular aquesta matèria.  


