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El Govern aprova la memòria preliminar per elaborar el 
primer Codi de finances públiques de Catalunya 

 El principal objectiu és actualitzar i recollir en un sol text tota la 
regulació que afecta les finances públiques i la gestió del 
pressupost i que es troba dispersa en diferents normes 

 El text d’aquest avantprojecte de llei estarà exposat a consulta 
pública a través del portal Participa gencat durant trenta dies 

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del Codi 
de finances públiques de Catalunya. El text, que s’exposarà a consulta pública 
aquesta mateixa setmana a través del web Participa gencat, té com a principal 
objectiu aglutinar en un sol text jurídic tota la normativa vigent fins al moment 
en matèria de finances públiques i de gestió dels comptes públics de 
l’administració catalana i que actualment es troba dispersa en diferents normes 
(Llei de finances públiques de Catalunya, Llei de l’Estatut de l’empresa pública, 
i totes les modificacions que s’han anat introduint sobre aquestes matèries en 
les diferents “lleis d’acompanyament” dels Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya). D’aquesta manera, segons el text aprovat avui, es reforça la 
seguretat jurídica, ja que es disposarà d’un marc jurídic de les finances “clar i 
coherent” que facilitarà i agilitarà la seva actualització. 

En aquest sentit, també es vol introduir en l’Avantprojecte de llei els criteris i la 
sistemàtica d’avaluació de les polítiques que la Generalitat ha anat incorporant 
a la seva gestió de Govern durant els darrers anys, així com els mecanismes i 
mesures de lluita contra la corrupció en la gestió dels fons públics. Aquesta és 
una de les iniciatives legislatives incloses en el Pla normatiu de l’Administració 
de la Generalitat per als anys 2019 i 2020 i en l’Estratègia de lluita contra la 
corrupció i d’enfortiment de la integritat pública.  

La memòria preliminar, que es podrà consultar durant trenta dies, proposa 
articular el futur Codi de finances públiques de Catalunya en vuit llibres: 

-Llibre 1: part general. Aquí s’inclouria l’objecte i àmbit d’aplicació, principis, 
responsabilitats generals, els drets i les obligacions de la Generalitat. 
-Llibre 2: del patrimoni 
-Llibre 3: els pressupostos 
-Llibre 4: de comptabilitat 
-Llibre 5: tresoreria, endeutament i garanties 
-Llibre 6: subvencions i ajuts 
-Llibre 7: el control econòmic i financer 
-Llibre 8: de la responsabilitat econòmica i financera 

Segons el text aprovat avui, aquesta iniciativa legislativa no tindrà cap impacte 
econòmic per a l’administració.  

https://participa.gencat.cat/
https://participa.gencat.cat/
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El Govern destinarà 10 milions d’euros al desplegament 
de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya  

 El Govern ha aprovat l’estratègia d’intel·ligència artificial de 
Catalunya ‘Catalonia.AI’ 

 En el marc de l’estratègia, neix CIDAI, un centre d’innovació en 
Intel·ligència Artificial (IA) al servei d’empreses i institucions per 
promoure l’adopció d’aquesta tecnologia a Catalunya 

 L’IA és una de les tecnologies digitals avançades que més impacte 
econòmic i social tindrà els propers anys, i s’estima que el 2030 
provocarà un increment addicional de més de 15 bilions de dòlars 
del PIB mundial 

Catalunya disposa des d’avui d’un pla estratègic de país centrat en la 
intel·ligència artificial (IA) pioner a tot l’Estat i alineat amb els eixos estratègics 
de la Comissió europea en aquest àmbit. Es tracta de ‘Catalonia.AI’, l’Estratègia 
d’Intel·ligència Artificial de Catalunya, que ha estat aprovada pel Consell 
Executiu. 

‘Catalonia.AI’ és una estratègia de país transversal, multisectorial i centrada en 
les persones que vol aprofitar tot el potencial de la intel·ligència artificial en 
benefici de la societat i fer de Catalunya un pol tecnològic mundial en tecnologia 
d’intel·ligència artificial. 

L’Estratègia prioritzarà sectors com la salut, l’educació, la mobilitat, la 
sostenibilitat, l’economia productiva, l’agroalimentació i els serveis públics, i es 
desplegarà amb un pla d’actuació al voltant de sis eixos: ecosistema; recerca i 
innovació; talent, infraestructura i dades; adopció de la IA i ètica i societat.  

L’estratègia ‘Catalonia.AI’ es posa en marxa amb una dotació específica de 10 
milions d’euros de pressupost a tres anys, que es destinaran, entre d’altres, a 
la creació del clúster ‘Catalonia.AI Alliance’, de la Xarxa de Recerca i Innovació 
en IA i de l’Observatori Ètic de la Intel·ligència Artificial. 

També en el marc de ‘Catalonia.AI’, i com a iniciativa destacada, neix el CIDAI 
(Center for Innovation in Data Tech and Artificial Intelligence), com a peça 
fonamental de l’estratègia per promoure l’adopció de l’IA a Catalunya. El CIDAI 
és una aliança publicoprivada constituïda com un centre d’innovació en xarxa 
referent al servei d’empreses i institucions que comptarà amb un pressupost de 
3 milions d’euros, dels quals 1,2 milions (un 40% del total del projecte) els 
aportarà la Generalitat. 

El CIDAI es posa en marxa promogut per administracions públiques — 
Generalitat de Catalunya (a través del Departament de Polítiques Digitals) i 
Ajuntament de Barcelona (mitjançant Barcelona Activa) —; centres tecnològics 
i de recerca — Eurecat, Barcelona Supercomputing Center (BSC), Centre de 
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Visió per Computador (CVC) i i2cat —; i empreses — Microsoft, Everis i SDG 
Group —.  

Com a iniciativa de país, el CIDAI neix amb la voluntat d’incorporar altres socis 
i col·laboradors. 

La importància d’una estratègia de país en IA 

L’IA és una de les tecnologies digitals avançades que més impacte econòmic i 
social tindrà els propers anys, i s’estima que el 2030 provocarà un increment 
addicional de més de 15 bilions de dòlars del PIB mundial. Però aquest 
increment no serà uniforme: aquells països que apostin pel desenvolupament 
tecnològic seran els que capturaran més creixement econòmic i en 
conseqüència, ocupació de qualitat i benestar pels seus ciutadans. 

És per això que molts estats d’arreu del món estan apostant per aquesta 
tecnologia i disposen d’una estratègia en l’àmbit de la intel·ligència artificial, i 
que la Comissió Europea també va adoptar la seva estratègia en aquest àmbit 
l’abril de 2018 amb un pla coordinat amb els Estats membres per fomentar el 
desenvolupament i l’ús de l’IA a Europa prioritzant quatre àrees: incrementar la 
inversió, fer més dades disponibles, fomentar el talent i garantir la confiança en 
l’IA. 

En aquest context, i dins l’estratègia digital per fer de Catalunya una nació digital 
avançada de referència mundial, el Govern ha desenvolupat estratègies de país 
específiques en tecnologies disruptives com la 5G i la Blockchain, i ara la 
d’intel·ligència artificial, per aprofitar el potencial d’aquestes tecnologies com 
una gran oportunitat de país en benefici de la societat. 

Catalunya disposa de les capacitats i potencialitats que la situen en una posició 
privilegiada per liderar el desenvolupament i adopció de l’IA al sud d’Europa i 
esdevenir un pol tecnològic mundial en aquest àmbit. Compta amb una 
comunitat científica i acadèmica en el camp de l’IA de prestigi internacional, amb 
universitats i centres de recerca i tecnològics entre els més punters d’Europa; 
disposa d’infraestructures científiques de primer ordre, amb el Barcelona 
Supercomputing Center (BSC) al capdavant; i un potent Sector TIC, amb 180 
empreses especialitzades en intel·ligència artificial que facturen 1.350 milions 
d’euros i ocupen 8.500 treballadors. 
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El Govern aprova un decret per regular el Fons Climàtic, 
dotat amb la meitat dels ingressos obtinguts amb 
l’impost del CO2 

 Aquest fons destinarà els recursos econòmics a projectes o 
actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic 

 El decret estableix també la composició i el règim de funcionament 
de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic i la Comissió 
del Fons Climàtic 

El Govern ha aprovat  el Decret pel qual s’estableixen la composició i el règim 
de funcionament de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic i es 
regula el Fons Climàtic i la Comissió del Fons Climàtic. Aquesta norma dona 
compliment al mandat establert en la Llei del canvi climàtic, aprovada l’estiu de 
2017, de desenvolupar reglamentàriament aquestes figures.  

El Fons Climàtic, ideat per executar polítiques i accions de mitigació i 
d’adaptació, es nodrirà actualment amb el 50% dels ingressos obtinguts amb 
l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, creat 
per la mateixa llei i modificat per la llei 9/2019. Aquest fons ha de servir, entre 
altres coses, per impulsar el foment de les renovables; descentralitzar xarxes i 
fomentar l’autoconsum elèctric; fomentar els habitatges energèticament 
eficients i la mobilitat sostenible; l’eficiència i l’estalvi d’aigua; la recerca i la 
innovació; o la reducció de la vulnerabilitat dels sectors econòmics afectats per 
tal de garantir una transició justa. El decret aprovat estableix que serà la 
Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, amb l’assistència tècnica de la 
Comissió de Fons Climàtic, qui dictaminarà les prioritats a l’hora d’invertir els 
recursos del fons en projectes o actuacions de mitigació i adaptació al canvi 
climàtic.  

La nova norma també estableix reglamentàriament la composició i el règim de 
funcionament de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, en 
funcionament des de 2006, i crea la Comissió del Fons Climàtic. Aquesta 
darrera té per missió, entre d’altres, assistir la comissió interdepartamental en 
l’establiment de prioritats d’actuació del fons i controlar l’aplicació dels recursos. 
La componen la presidència, que correspon a la directora o director general 
competent en la matèria; la vicepresidència, a càrrec del cap o la cap de l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic (OCCC); una vocalia en representació d’aquesta 
oficina; i set vocalies més, conformades per persones en representació dels 
departaments competents en economia, energia, agroramaderia, boscos, 
transports i mobilitat, habitatge i aigua. Finalment, la secretaria correspon a una 
persona adscrita a la direcció general competent en matèria de canvi climàtic, 
amb veu, però sense vot. 

Catalunya s’ha compromès a assolir la neutralitat el 2050  i a complir la part que 
li correspon dels objectius establerts per la UE, aplicant els mateixos criteris de 
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repartiment d'esforços que la UE aplica als Estats membres. Una de les 
mesures per afavorir aquesta reducció de les emissions és la fiscalitat ambiental 
o ecològica per fomentar maneres de produir i consumir més netes, amb menys 
impactes ambientals i menys malbaratadores d’uns recursos naturals que són 
escassos. D’aquesta manera, legisla que les administracions públiques han de 
gravar les actuacions que fan augmentar la vulnerabilitat o incrementen les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i han d’incentivar fiscalment 
les actuacions que afavoreixen l’adaptació al canvi climàtic o la reducció 
d’emissions. 

 

 

 

 



 

 

Acords de Govern. 18.02.2020  

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

 

7 

El Govern impulsa el teletreball i el ‘coworking’ com a 
palanca de canvi de les noves formes de treball a 
l’Administració del segle XXI 

 L’Acord de Govern inclou un model propi de teletreball, espais de 
cotreball al territori i noves mesures de flexibilització horària 

 El Govern impulsa noves formes de treballar pròpies del segle XXI 
que permetin combinar l'eficiència i l’excel·lència per sobre de la 
presència 

 Prova aquestes noves formes de treball amb el personal que es 
comença a traslladar al nou edifici del Districte Administratiu, 
concebut a partir d’aquesta nova estratègia 

El Govern ha aprovat l’acord que permetrà la implementació de noves mesures 
de racionalització per al personal que prestarà servei en les seus 
departamentals que es traslladen al nou edifici del Districte Administratiu de la 
Generalitat a partir del mes que ve. L’objectiu és estendre aquestes mesures, 
després, a la resta dels departaments.  

Amb aquesta iniciativa, la Generalitat posa en marxa un model propi de 
teletreball com a mesura clau de les noves formes de treballar, pròpies del segle 
XXI, dins l’Administració. Aquest nou sistema és un pas endavant en l’impuls 
del nou perfil dels treballadors públic, basat en l’ús intensiu dels mitjans 
telemàtics, que permet millorar la conciliació laboral i familiar, la racionalització 
d’horaris, en la línia de la reforma horària, i trencar així amb el model tradicional 
que es basa exclusivament en la presència al lloc de treball. Es vol premiar 
l’excel·lència i no la presència en el lloc de treball.  

El model de teletreball de la Generalitat preveu un règim de prestació de serveis 
amb una distribució de la jornada que permetrà fins a un màxim de 3 jornades 
en modalitat a distància. L’adhesió a aquesta modalitat es farà a sol·licitud dels 
treballadors i treballadores interessats i estarà subjecta a una avaluació 
periòdica per part de la persona supervisora. Les autoritzacions es podran 
prorrogar per a períodes màxims d’un any sempre que s’hagin complert les 
condicions i els objectius pactats. 

L’Administració habilitarà mecanismes de control horari a efectes de registrar la 
jornada realitzada en la modalitat de teletreball i garantirà el dret a la 
desconnexió digital, així com el seu temps de descans i la seva intimitat 
personal i familiar. 

Les persones que prestin serveis en la modalitat de teletreball rebran una 
formació específica en matèria de ciberseguretat, protecció de dades, prevenció 
de riscos laborals i seguiment per objectius. 
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El Districte Administratiu: un espai adaptat a les noves maneres de 
treballar del segle XXI 

El complex d’oficines del Districte Administratiu on s’ubiquen les dependències 
de diferents departaments de la Generalitat està situat al barri de la Marina de 
Port de Barcelona. Es tracta d’un complex d’edificis de 46.000 m2 oficines de 
nova construcció que serà un dels immobles d’oficines més grans a la ciutat de 
Barcelona.  

Els espais del complex s’han concebut a partir de l’adopció d’uns nous principis 
i d’una nova estratègia d’ocupació del lloc de treball. S’han introduït canvis 
importants en la concepció de l’espai de treball per tal d’afavorir la col·laboració, 
la interdisciplinarietat, i dotar d'una pluralitat de tipologies d’espais on realitzar 
les diferents tasques. Els recursos tecnològics i el material informàtic a 
disposició dels treballadors i treballadores públics donen resposta a aquesta 
estratègia. Cada planta compta amb sales de reunió específiques i també amb 
sales concentració i de treball individual. 

Es tracta d’espais de treball de gran qualitat, dissenyats per adequar-se al 
màxim a les tasques que es desenvolupen i alhora oferir el màxim confort al 
personal. La construcció de l’edifici s’ha realitzat amb els paràmetres més 
exigents de sostenibilitat: eficiència energètica, ús d’energies alternatives, 
selecció de materials, qualitat ambiental interior i eficiència en el consum 
d’aigua. 

Els propers mesos s’hi traslladaran fins a 2.600 treballadors i treballadores 
públics de diferents unitats dels departaments de Polítiques Digitals i 
Administració Pública; de Justícia; d’Empresa i Coneixement; i de 
Vicepresidència, Economia i Hisenda. 

Mesures de flexibilització horària i de mobilitat 

A banda del teletreball, el Govern impulsarà el cotreball i treballa per estendre 
pel territori diferents espais que puguin ser utilitzats pel seu personal, i per altres 
administracions i organismes públics amb què s’estableixin acords. 

La Generalitat impulsa també noves mesures de flexibilitat horària per posar al 
Districte Administratiu, com ara el còmput quinzenal de la jornada i l’increment 
de 30 minuts de flexibilitat horària. 

L’acord aprovat avui pel Govern neix amb consens dels sindicats. La Generalitat 
i les organitzacions sindicals van acordar el passat mes de desembre la creació 
d’una comissió paritària per fer el seguiment de la implementació de les 
mesures desplegades. 

La Generalitat aposta, així, per l’Administració pública com a motor de la 
innovació i la modernització dels processos de treball per redefinir objectius, 
millorar l'eficiència, la qualitat dels serveis prestats i la qualitat de vida dels 
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treballadors i treballadores. En aquest sentit, el teletreball és la palanca de canvi 
que permet introduir noves maneres de treballar en l’Administració i la 
transformació digital.  

 

. 
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El Govern dona llum verda a l’Acord nacional per a 
l’Agenda 2030 a Catalunya 

 El document serà la base d’un pacte de país per assolir els objectius 
globals per al desenvolupament sostenible (ODS).  

El Govern ha aprovat el document de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030. És 
un document elaborat amb la participació d’organitzacions que han estat 
pioneres en l’impuls d’actuacions per assolir els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible a Catalunya (ODS). L’Acord nacional estarà obert a tots els agents 
de la societat civil que vulguin comprometre’s amb l’Agenda 2030.   

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada per les Nacions 
Unides el 25 de setembre de 2015, és el full de ruta global per fer front als grans 
reptes de la humanitat. Amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, és 
una agenda per erradicar la pobresa i les desigualtats, garantir una vida 
saludable, segura i pacífica per a les generacions actuals i futures, així com 
defensar la democràcia, els drets humans i la igualtat de gènere. A més, es 
proposa la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, 
desenvolupar economies dinàmiques i inclusives i garantir el treball digne per a 
tothom.  

Per tal d’assolir els ODS, l’ONU encoratja a desenvolupar respostes nacionals 
ambicioses, motiu pel qual el Govern de Catalunya va aprovar, el 25 de 
setembre de 2019, el Pla Nacional per a l’Agenda 2030, que inclou 920 
compromisos transversals per assolir els ODS.  

Nacions Unides també fa una crida a crear aliances per implementar l’Agenda 
2030 i per això s’ha aprovat l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030, que permetrà 
la implicació de tota la societat civil en l’esforç col·lectiu per assolir els ODS. 
D’aquesta manera, també es dona compliment al mandat donat pel Parlament 
de Catalunya en la seva Moció 20/XII sobre l’agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible. 

Un procés participatiu per redactar l’Acord nacional 

El mes de maig de 2019, el Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS) i la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos 
Electorals van iniciar un procés participatiu per elaborar l’Acord nacional, 
seguint un encàrrec de la Comissió Interdepartamental per a l’Agenda 2030 a 
Catalunya. 

Amb aquesta finalitat, es va identificar un grup d’actors públics i privats que han 
estat fortament implicats, i de forma pionera, en els esforços per impulsar 
l’assoliment dels ODS a Catalunya, amb visió transversal, voluntat 
transformadora i des de la comprensió de la gran complexitat de l’Agenda 2030. 
Les contribucions d’aquest grup motor, fruit de tres reunions de treball, han 
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permès omplir de contingut l’Acord nacional, assolint un consens ampli entre 
representants de sectors molt diversos.  

El text de l’Acord nacional va ser validat el 7 de febrer de 2020 per la Comissió 
Interdepartamental de l’Agenda 2030, que inclou representants de tots els 
departaments del Govern i que ha estat l’òrgan encarregat d’elaborar el Pla 
nacional de l’Agenda 2030. Aquest dimarts, amb l’aprovació per part del 
Govern, aquest document esdevé el full de ruta oficial de Catalunya cap a 
l’Agenda 2030.  

Una aliança de país per assolir els ODS 

L’Acord nacional és un text breu, de tipus declaratiu, que defineix una visió 
compartida sobre com contribuir, des de Catalunya, a avançar en la consecució 
dels ODS. Així mateix, defineix el rol i el compromís que han d’adquirir els 
diferents agents socials de Catalunya (sector públic; àmbit empresarial, sindical 
i professional; universitats i centres de recerca; societat civil organitzada i 
ciutadania) per crear “un futur que no deixi ningú enrere i no superi la capacitat 
de càrrega de la natura”, i “fer de Catalunya i el món un lloc millor l’any 2030”.  

Ara l’Acord s’obrirà a tota la ciutadania, i tots aquells actors públics i privats que 
s’hi adhereixin, amb compromisos concrets per assolir els ODS, es podran 
integrar a l’Aliança Catalunya 2030, una gran coalició de país per compatir 
informació, recursos i bones pràctiques, així com impulsar iniciatives conjuntes 
per assolir els ODS.   

Aquesta aliança, inspirada per l’ODS 17 de l’Agenda 2030, és una fita important 
quan només queden deu anys per assolir els ODS. És, en definitiva, la 
contribució de Catalunya a la Dècada d’Acció Global declarada per Nacions 
Unides per accelerar la implantació de l’Agenda 2030.  

Pla Nacional per l’Agenda 2030 a Catalunya  

http://cads.gencat.cat/en/detalls/detallnoticia/El-Govern-aprova-el-Pla-nacional-per-a-lAgenda-2030-a-Catalunya
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El Govern autoritza la participació de la Generalitat en 
la Marató de l’Estalvi Energètic per als anys 2021 i 2022  

 La Marató de l’Estalvi Energètic és una campanya de sensibilització 
i bones pràctiques en el consum d’energia en ens i administracions 
públiques 

El Consell Executiu ha autoritzat la participació de la Generalitat de Catalunya 
en la Marató de l’Estalvi Energètic dels anys 2021 i 2022. La Marató de l’Estalvi 
Energètic és una campanya de sensibilització i bones pràctiques en el consum 
d’energia en ens i administracions públiques, que destina l’estalvi econòmic 
aconseguit a accions contra la pobresa energètica i el canvi climàtic, i que se 
celebra durant tot el mes de febrer. En l’edició d’aquest any, ja en marxa, la 
Generalitat, amb l’impuls de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) hi ha pres part 
amb 31 edificis corresponents a 11 departaments. En total, en la Marató hi 
participen 140 equipaments de diferents administracions, que impliquen 3.000 
treballadors, 13.000 alumnes i 200.000 usuaris. 

La Marató de l’Estalvi Energètic s’alinea tant amb els objectius de les bases del 
Pacte Nacional per a la Transició Energètica com amb els del Pla d’Estalvi 
Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 
2018-2022. Per això, l’acord recomana que hi participin el major nombre 
possible de departaments i d’edificis.  
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El Govern  aprova transferir 2.250.000 euros a l'ICF  per  
una línia de préstecs destinada a empreses afectades 
per incendis, aiguats i altres causes naturals 

El Govern impulsa una nova línia de finançament per empreses afectades per 
desastres naturals a través de l’ICF. L’objectiu és facilitar el finançament per dur 
a terme projectes d’inversió i circulant d’empreses que s’hagin vist afectades 
per situacions d’emergència com terratrèmols, esfondraments, aiguats, entre 
d’altres. 

Aquesta línia de préstecs, denominada “ICF Situacions d’emergència empresa”, 
servirà per atendre la recuperació de l’activitat de les empreses incloses dins 
l’àmbit competencial del Departament d’Empresa i Coneixement. 

L’ICF dotarà la línia de préstecs amb 10 milions d’euros i el Departament 
d’Empresa i Coneixement aportarà un total de 2,2 milions d’euros, a favor de 
les empreses, per bonificar fins a un 3,75% el tipus d’interès. 
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El Govern destina 165.000 euros a la redacció de 
projectes per reparar els danys del temporal Gloria als 
ports de Palamós, Sant Feliu de Guíxols i l’Ametlla de 
Mar 

El Consell Executiu ha aprovat la declaració d’emergència per a la redacció de 
tres projectes constructius per reparar els danys estructurals que han patit els 
dics de recer dels ports de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) i Sant Feliu de Guíxols 
(Baix Empordà), així com els desperfectes de l’estació marítima del port de 
Palamós, a causa de la borrasca Gloria. Ports de la Generalitat invertirà 165.000 
euros en la redacció dels tres projectes, a través dels quals s’executaran les 
actuacions d’emergència per arranjar les afectacions del temporal als tres ports. 

Port de Palamós 

El port de Palamós ha patit desperfectes a l’estació marítima, on es fan els 
controls de seguretat dels passatgers i els tripulants dels creuers. El dic de 
recer, actualment en obres de reforç, va aguantar bé el temporal, però els forts 
onatges van ultrapassar amb força el dic i van projectar peces d’escullera contra 
l’estació marítima, provocant el trencament de les finestres, danys a la façana 
del costat del dic i desperfectes importants a l’interior de l’edifici i al sostre. El 
projecte d’emergència proposarà les obres per restaurar l’operativitat a l’estació 
perquè estigui a punt per a la nova temporada de creuers, a mitjans d’abril. La 
redacció del projecte i la direcció d’obra tenen un cost de 30.000 euros.  

Port de Sant Feliu de Guíxols 

El port de Sant Feliu de Guíxols ha patit danys estructurals en les parts del dic 
que queden fora de l’àmbit de protecció del dic exempt. El temporal va afectar 
diversos punts de l’espatller amb la pèrdua de blocs de formigó, especialment 
a l’extrem del dic de recer del costat de la bocana. El projecte preveu la reposició 
de blocs de formigó per reparar les parts afectades de l’espatller per assegurar-
ne l’estabilitat davant dels futurs temporals. La redacció del projecte constructiu 
i la direcció d’obra tenen un import de 31.000 euros.  

L’Ametlla de Mar 

El port de l’Ametlla de Mar ha patit danys estructurals al dic, especialment a 
l’escullera i a la part de l’extrem del dic, costat de bocana. Amb el projecte 
constructiu s’ha de fer el reforç de tot el dic, unes obres que es preveuen iniciar 
la darrera setmana de febrer o la primera de març. L’import de la redacció del 
projecte és de 104.000 euros. 
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El Govern aprova un acord amb la Universitat d’Andorra 
per tal que els seus alumnes puguin fer pràctiques als 
centres catalans 

 Es vol afavorir l’apropament dels universitaris andorrans a la 
realitat educativa de Catalunya a través de les pràctiques als 
centres 

El Govern ha aprovat subscriure un acord de col·laboració entre el Departament 
d’Educació i la Universitat d’Andorra, per tal que l’alumnat del centre universitari 
pugui fer pràctiques als centres educatius catalans.  

Amb aquest acord, es vol afavorir l’apropament dels universitaris andorrans a 
la realitat educativa de Catalunya, i al mateix temps que puguin adquirir la  
competència més gran possible per a la seva professió. Al marge de les 
pràctiques als centres formadors, els alumnes també les podran realitzar als 
serveis educatius i a les unitats dependents del Departament d’Educació. 

D’aquesta manera, els alumnes realitzaran els crèdits de pràctiques als centres 
i, entre altres tasques, hauran de:  

 Participar en l’observació i col·laboració en les actuacions pròpies de la 
institució.  

 Col·laborar amb els professionals del centre en la planificació, realització 
i avaluació d’activitats educatives. 

Iniciar-se en la utilització de tècniques i habilitats professionals. 

Per fer-ho possible, el Departament d’Educació es compromet a coordinar la 
tutorització i l’oferta de places de pràctiques, a designar un tutor per a cada 
alumne, i a facilitar les places de pràctiques a la Universitat d’Andorra. Aquesta, 
per la seva banda, també designarà un professor responsable de pràctiques, 
col·laborarà amb els tutors de pràctiques dels centres formadors, acordarà el 
pla de treball de l’estudiant i els informarà de les activitats de formació 
organitzades per la Universitat i que puguin ser del seu interès. 

L’acord de col·laboració tindrà vigència fins el curs 2022-2023, amb possibilitat 
de pròrroga per tres cursos. 
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El Govern aprova un acord de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Aliança Smart Àfrica 

 L’objectiu és promoure la cooperació en els camps de 
desenvolupament intel·ligent, economia digital, drets humans i 
digitals i temes de gènere a partir d’un ús millorat de noves 
solucions tecnològiques 

El Consell Executiu ha donat llum verda a la subscripció d’un acord de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Aliança Smart Àfrica per 
promoure la cooperació en els camps de desenvolupament intel·ligent, 
economia digital, drets humans i digitals i temes de gènere a partir d’un ús 
millorat de noves solucions tecnològiques.  

En concret, l’acord incideix especialment en activitats centrades a donar suport 
al desenvolupament d’ONG catalanes i africanes que puguin treballar en aquest 
àmbit amb les capacitats i recursos combinats de l’estratègia del Govern 
SmartCatalònia i Smart Africa, a través de l’assistència organitzativa de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). 

 



 

 

Acords de Govern. 18.02.2020  

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

 

17 

El Govern delimita l’entorn de protecció per a l’abric 
amb pintures rupestres de Cabra Feixet, al Perelló 

 Aquest abric de Cabra Feixet està declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional  

El Govern ha aprovat delimitar un entorn de protecció  per a l’abric amb pintures 
rupestres anomenat Cabra Feixet, al Perelló i Tortosa, a la comarca del Baix 
Ebre.  Aquest abric de Cabra Feixet està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional 
en virtut de la disposició addicional primera, apartat tercer, de la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del patrimoni cultural català, ja que conté manifestacions d’art 
rupestre. 

Amb aquesta delimitació de protecció es determinen els criteris bàsics que, amb 
caràcter específic, han de regir les intervencions en aquesta zona arqueològica, 
de manera que caldrà l’autorització prèvia del Departament de Cultura per a 
actuacions com les remocions i excavacions del terreny per a qualsevol tipus 
d’actuacions que afecti el subsòl, incloses activitats extractives, qualsevol 
activitat d’ordenació encaminada a potenciar la funció d’ús públic de l’àrea 
BCIN-zona arqueològica (tancament de protecció, adequació per a la visita, 
rètols de senyalització del bé, plantada i tala d’arbres, entre d’altres), 
l’arranjament dels camins o vials existents, així com l’obertura d’altres de nous, 
l’anivellament del terreny i reparcel·lacions de finques o qualsevol canvi d’ús de 
les finques afectades. 

A més, també es prohibeixen les activitats esportives d’escalada, així com 
l’acampada i la realització de fogueres a les àrees de la zona arqueològica. 
Tampoc es podrà alterar l’espai si s’afecta el sentit ambiental i els valors 
paisatgístics de la zona arqueològica i el seu entorn de protecció, així com el 
suport geològic on es troben les pintures, sempre que no estiguin justificades 
per raons arqueològiques, i es prohibeix la instal·lació, en l’entorn de protecció, 
de noves infraestructures elèctriques i d’altres conduccions visibles que alterin 
greument la contemplació del jaciment.   

Pintures d’estil naturalista o llevantí 

L’abric de Cabra Feixet es localitza a l’oest del terme municipal del Perelló i a 
tocar del terme municipal de Tortosa, que a la vegada es troba dins l’àrea 
natural protegida del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000 
Serres de Cardó – El Boix.  

L’abric amb pintures se situa sota el morral de Cabrafeixet, en el vessant oriental 
de la Serra del Boix, que forma part del Massís de Cardó. Les pintures es 
localitzen, concretament, en el vessant dret del barranc de les Nines, que 
desemboca al Pla del Burgar o Burgans, i a uns 100 metres d’alçada des del 
nivell del barranc. 
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Les figures representades s’agrupen en tres zones i s’ha comptabilitzat un total 
de tretze representacions, encara que algunes no són clarament identificables. 
Malgrat que només s’han conservat aquestes tretze figures, sembla clar que 
algunes de les petites concavitats immediates a la que conté aquestes 
representacions també havien estat pintades, ja que es conserven restes de 
pintura que, per les seves proporcions, són impossibles d’identificar. 

Les pintures d’aquest abric s’inclouen dins l’estil naturalista o llevantí. 
Destaquen les figures de cèrvids i caprins, així com la figura d’un gran arquer 
que sembla tenir relació amb els animals que té al seu costat. S’ha identificat 
també una figura humana d’estil semiesquemàtic.   
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Altres Acords de Govern  

Aprovada la modificació dels estatuts de la Fundació Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya 

El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels estatuts de la Fundació 
Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i el text íntegre que n’ha 
resultat. L’objectiu d’aquest procediment és adequar el marc jurídic de la 
institució al seu funcionament ordinari actual, de manera que se’n simplifiqui la 
gestió.  

Els nous estatuts implementen un nou sistema de deliberació i adopció d’acords 
en el patronat de l’entitat que permeten que la Generalitat tingui la meitat més 
u dels vots a l’hora de prendre decisions. Tanmateix, s’implementen majories 
reforçades de dos terços en aquells acords considerats transcendentals per a 
la Fundació, com per exemple la fusió o el canvi de l’objecte social, entre altres. 
A més, també s’hi introdueixen altres novetats, com l’adscripció a la Generalitat 
de Catalunya i, per tant, la inclusió en el règim pressupostari, comptable, 
econòmic-financer i de control d’aquesta administració. 

D’aquesta manera, el Govern referma la seva aposta per la recerca com un dels 
principals eixos de la transició cap a un nou model energètic més net, 
democràtic i sostenible que viu Catalunya, i que ha de permetre fer front a la 
situació d’emergència climàtica. Les bases del Pacte Nacional per a la Transició 
Energètica identifiquen l’IREC com l’instrument de referència a l’hora de 
canalitzar i potenciar aquelles línies d’investigació que contribueixin a reduir el 
consum energètic i les emissions contaminants, a diversificar les fonts 
energètiques i a incrementar l’aprofitament de les energies renovables a 
Catalunya.  

 


