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El Govern aprova un segon decret de mesures urgents
per mitigar els efectes de la pandèmia del coronavirus
sobre l’economia, l’activitat productiva i l’ocupació
•

Es facilita la continuïtat de la contractació pública de les
administracions catalanes, clau per mantenir l’ocupació de les
empreses proveïdores de serveis

•

Es destinaran més de 7,5 milions d’euros per ajudar els
treballadors autònoms que s’han vist obligats a aturar la seva
activitat

•

S’inclou una moratòria en els terminis de pagament de tots els
tributs propis i cedits de la Generalitat fins que finalitzi l’estat
d’alarma

El Govern ha donat avui llum verda a un segon decret de mesures urgents per
lluitar contra els efectes que la pandèmia del Covid-19 pugui tenir sobre
diversos àmbits que afecten l’economia catalana. En aquest sentit, l’acord
aprovat avui, i que complementa el ja aprovat pel Govern el passat dijous 12
de març, inclou un conjunt d’actuacions que afecten diversos àmbits com són:
la contractació pública, la salut i gestió de residus sanitaris, la transparència,
el transport públic i la gestió tributària.
En l’àmbit tributari, el decret llei preveu una moratòria en els terminis
d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat
de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el
passat 14 de març.
El decret també preveu una partida de fins a 7,5 milions d’euros per
compensar les pèrdues dels treballadors autònoms afectats per la crisi del
coronavirus i que no disposin de fons alternatives d’ingressos. En concret, es
posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors
autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament, i
que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.
L’ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva, fins a
l’exhauriment de la partida habilitada de 7,5 milions. Per accedir a l’ajut
s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març del 2020 en
relació amb l’any anterior. En el cas que el treballador tingui una antiguitat al
RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) inferior a un any, s’agafarà
com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta.
Pel que fa a la contractació pública, la voluntat del Govern és garantir que les
empreses que treballen en determinats sectors per a la Generalitat segueixin
cobrant i mantenint l’ocupació malgrat que no puguin prestar efectivament el
servei. En aquest sentit, la Generalitat es farà càrrec de les despeses salarials
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i de les pòlisses d’assegurança dels treballadors de les empreses afectades
des que es va decretar l’ordre de tancament dels diferents equipaments. Els
sector afectats principalment són els contractes que actualment té la
Generalitat en matèria de neteja, transport i menjador escolar, centres
especials d’ensenyament i vigilància, i els contractes d’obres i serveis
adjudicats per la Generalitat o el seu Sector Públic.
Per garantir el funcionament de l’administració, tot i l’excepcionalitat del
moment, el Decret també preveu que les meses de contractació es puguin
reunir sense assistència presencial, tot respectant la transparència que exigeix
la Llei de contractes de sector públic. Així mateix, s’autoritza els ens locals a
fer servir la tramitació d’emergència en matèria de contractació en determinats
supòsits, i el Centre de Tecnologies i Telecomunicacions de la Generalitat
(CTTI) a recórrer a procediments d’emergència en un seguit de serveis i
subministraments de caràcter essencial, com poden ser el subministrament
d’ordinadors portàtils, llicències de programari, ampliació de les
infraestructures de xarxa corporatives, desenvolupament i evolució
d’aplicacions mòbils de servei a la ciutadania o d’altres que siguin necessaris
per garantir la prestació dels serveis de la Generalitat i del seu sector públic
mentre duri la situació d’excepcionalitat.
En matèria de salut, les mesures van dirigides a garantir la màxima
compatibilitat dels professionals sanitaris en l’àmbit de l’epidemiologia i a
concretar com s’ha de fer el tractament dels residus sanitaris de risc que es
generen per l’assistència als pacients afectats pel COVID-19. En aquest sentit,
el decret preveu que el Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de
Catalunya funcionarà mitjançant un servei de guàrdies que s’assignaran,
segons un sistema de rotació, als metges i personal d’infermeria adscrit a la
Secretaria de Salut Pública.
Pel que fa a la transparència, el Decret preveu que les sol·licituds d’accés a
la informació pública es puguin presentar, únicament, per mitjans electrònics.
Finalment, en matèria de transport públic, el Govern es compromet a
estudiar l’impacte de la caiguda dels ingressos tarifaris com a conseqüència
de la disminució de l’activitat econòmica, i a incloure dins de les previsions
econòmiques l’increment de les despeses dels diferents operadors com a
conseqüència de la necessitat de disposar de més recursos personals i
materials.
El Decret aprovat avui, que inclou 15 articles i dues disposicions addicionals,
entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat.
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El Govern destina més de 15 milions d’euros a la
convocatòria ordinària de subvencions anuals a
entitats
•

Tots els terminis que consten en les convocatòries d’ajuts i
subvencions resten suspesos, tant els de les sol·licituds com els
d’execució de les activitats i projectes, així com els de la
justificació posterior

El Govern destinarà 7,3 milions d’euros a la convocatòria 2020 de
subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa
de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda
garantida de ciutadania, i 8,7 milions d’euros a subvencions de projectes i
activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials
Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies ha informat les entitats socials beneficiàries de
subvencions dels efectes de la suspensió de tots els terminis administratius.
En aquest sentit, tots els terminis que consten en les convocatòries d’ajuts i
subvencions resten suspesos, tant els de les sol·licituds com els d’execució de
les activitats i projectes, així com els de la justificació posterior. El còmput dels
terminis es reprendrà quan perdi vigència el Reial Decret 463/2020,
pròrrogues incloses.
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La Generalitat destina 7,8 milions d’euros a la
reparació dels danys causats pel temporal als ports de
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i les Cases d’Alcanar
•

Les obres d’emergència que es duran a terme als tres ports
ebrencs es preveuen iniciar la darrera setmana de març

El Consell Executiu ha aprovat la declaració d’emergència per a la reparació
dels danys estructurals que han patit els dics de recer dels ports de l’Ametlla
de Mar i l’Ampolla, al Baix Ebre, i les Cases d’Alcanar, al Montsià, a causa de
la borrasca Gloria. Ports de la Generalitat invertirà 7,8 milions d’euros per
arranjar els desperfectes del temporal en aquests tres ports ebrencs.
L’Ametlla de Mar (3,9 milions d’euros)
L’estructura del dic de recer ha quedat afectada pels ultrapassaments a les
tres alineacions de l’estructura. Hi ha hagut importants moviments de peces
d’escullera al llarg de tota la part exterior del dic de recer. Així mateix, s’ha
trencat el morrot, a l’extrem del dic del costat de la bocana, amb la desaparició
de l’escullera. A més, hi ha afectacions a la base de l’espatller, en el punt on
arrenca el tercer tram del dic. També està afectat el passeig de l’espatller i els
vials annexos.
La reparació consistirà en la reposició de peces d’escullera al llarg de tot el dic
de recer, així com en el reforç i el recreixement de l’espatller en el tercer tram,
amb la formació d’un botaones. A més, es repararan els diversos punts del
vial del moll i es reposaran tots els serveis afectats. Les obres es preveuen
iniciar a finals de març i tindran un termini d’execució de nou mesos.
L’Ampolla (3,7 milions d’euros)
El port ha patit desperfectes ocasionats especialment pels ultrapassaments
del dic d’abric en totes tres alienacions, concretament, entre altres, els
moviments importants en blocs d’escullera de protecció del dic a totes tres
alineacions, el trencament del morrot del dic amb desaparició de l’escullera,
l’aparició d’importants fissures longitudinals i transversals a l’esplanada del
moll (2a i 3a alineació), etc.
Les obres consistiran bàsicament en la reposició de mantell del dic de recer
en totes tres alineacions, en el reforç i recrescut de l’espatller en la 3a
alineació amb la formació d’un botaones, així com la reparació puntual de
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diversos punts del vial del moll i reposició de serveis. Les obres començaran a
finals de març, amb un termini d’execució de set mesos.
Les Cases d’Alcanar (192.000 euros)
Les obres consistiran bàsicament en la reposició de mantell del dic de recer
en tota la seva alineació final i també la reconstrucció de la part extrema del
moll de ponent, així com la formació de rampa provisional d’accés a la part
superior del dic per l’accés de la maquinària. Aquesta és una obra de
reparació pels danys actuals, a expenses de la gran obra que es farà quan es
disposi del projecte derivat de la prova que s’ha de fer a A Corunya. Les obres
de reparació a causa del temporal començaran a finals de març i duraran cinc
mesos.
Paral·lelament, s’ha licitat el projecte per fer un assaig en una piscina de
model físic del port de les Cases d’Alcanar, que es realitzarà el mes l’abril a A
Corunya. De l’estudi que sortirà d’aquesta prova, es redactarà el projecte
constructiu que ha d’aportar solucions a un port que és vulnerable als
temporals, per millorar l’agitació interior que afecta les instal·lacions portuàries
amb els temporals.
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El Govern destina 1,2 milions d’euros a la reparació de
danys causats pel Gloria en carreteres de la
demarcació de Girona
El Consell Executiu ha aprovat avui la declaració d’emergència d’obres de
reparació de danys causats pel temporal Gloria a la xarxa viària gironina, per
valor d’1,2 milions d’euros.

S’inclouen en aquesta actuació un conjunt de tasques com la retirada
d’aterraments, neteja de calçades, tales d’arbres i reposicions de barreres de
separació. Les reparacions es duran a terme en carreteres de tota la
demarcació, com per exemple, la GI-541, la GI-550, la C-35, la C-63, la GI681, la GI-664, l’N-260a, la C-153, la C-38, la C-26 o la GI-513, entre altres.
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El Govern delega la modificació de llocs de treball del
Cos de Mossos i els professionals d’atenció educativa
en els departaments d’Interior i Educació
El Govern ha aprovat avui la delegació de l’aprovació i la modificació de la
relació de llocs de treball del personal del Cos de Mossos d’Esquadra i del
personal laboral de les categories de professionals d’atenció educativa dels
centres i serveis educatius públics i de les llars d’infants del Departament
d’Educació.
Així, es delega en la persona titular de la Secretaria General del Departament
d’Interior l’aprovació i la modificació de les relacions de llocs de treball del
personal del Cos de Mossos d’Esquadra.
Es delega en la persona titular de la Secretaria General del Departament
d’Educació l’aprovació i la modificació de les relacions de llocs de treball del
personal laboral de les diferents categories de professionals d’atenció
educativa dels centres i serveis educatius públics i de les llars d’infants del
Departament d’Educació.
El departament competent en matèria de funció pública manté les facultats
d’inspecció, avaluació de la capacitat de gestió i fixació de criteris per a
l’exercici de les competències atribuïdes.
L’exercici de la delegació en cap cas pot comportar un increment de la
despesa.
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El Govern autoritza el contracte programa amb la
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya
per al període 2020-2022
El Consell Executiu ha autoritzat la signatura del contracte programa entre la
Generalitat, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, l’Institut
Català d’Energia (ICAEN) i la Fundació Institut de Recerca en Energia de
Catalunya (IREC) per al període 2020-2022. L’objectiu és establir els
mecanismes i criteris que permetin dotar l’IREC d’un finançament operatiu
adient, i especificar-ne els objectius i els mecanismes d’avaluació necessaris
per garantir-ne el compliment a través dels indicadors de seguiment adequats.
Des de la seva constitució l’any 2008, l’IREC s’ha orientat tant a la recerca
bàsica com a l’aplicada en l’àmbit de l’energia. Aquest contracte programa ha
de permetre consolidar-ne l’acció per aconseguir dos objectius: per una
banda, mantenir els estàndards propis dels centres de recerca catalans, tot
captant recursos en R+D, mantenint la capacitat d’atraure talent i efectuant
publicacions. Per l’altra, posar el coneixement i la tecnologia al servei de la
transició energètica de Catalunya amb accions com, per exemple, la integració
en el desenvolupament de l’estratègia SOLARCAT. Aquesta iniciativa,
aprovada pel Govern l’any 2017, pretén convertir Catalunya en un país
avançat en l’aprofitament de l’energia solar fotovoltaica.
La signatura s’emmarca en el procés de transició cap a un nou model
energètic que viu Catalunya i en la lluita contra la situació d’emergència
climàtica declarada pel Govern. Les bases del Pacte Nacional per a la
Transició Energètica identifiquen la recerca i la innovació en matèria d’energia
com un dels eixos estratègics d’aquest procés, i identifiquen l’IREC com un
actor clau en aquest àmbit. Per materialitzar la transició energètica, des de
l’any 2016 el Govern ja ha aprovat i impulsat diferents mesures que van des
de l’impuls de la mobilitat elèctrica fins a l’aprovació d’un nou marc normatiu
per a les energies renovables, passant per la posada en marxa de plans
d’eficiència energètica en la indústria, entre altres.
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El Govern autoritza Avançsa a participar en el capital
social de Neos Surgery
El Govern ha aprovat autoritzar Avançsa, empresa de promoció i localització
industrial de Catalunya depenent del Departament d’Empresa i Coneixement,
a participar en el capital social de Neos Surgery, una companyia que es
dedica al desenvolupament i a la comercialització de dispositius mèdics de
cirurgia cranial i espinal.
Aquesta actuació s’emmarca en la línia de finançament Innova Global, que
fomenta iniciatives d’innovació empresarial amb alt potencial de creixement a
Catalunya i vocació internacional.
Avançsa té com a objectiu fomentar i desenvolupar el creixement i la
consolidació d’empreses que aportin valor afegit i diferenciació, que siguin
sostenibles i creïn llocs de treball. L’entitat s’encarrega de donar suport tècnic,
administratiu i econòmic a aquestes empreses i participa, com a soci
minoritari, en projectes empresarials estratègics i viables econòmicament.
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El Govern encarrega a Forestal Catalana el Projecte de
conservació genètica de material forestal de
reproducció
El Govern ha aprovat l’encàrrec de gestió a Forestal Catalana, SA del Projecte
de conservació genètica de material forestal de reproducció, per un import
total d’1.168.731,83 euros per al període 2020-2023.
Aquest projecte està promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARP), amb l’objectiu de potenciar accions en matèria de
conservació genètica a través de la recerca i obtenció de material forestal de
reproducció propi del territori català, per tal de garantir i millorar els recursos
forestals del país i poder oferir nous productes al sector.
El projecte se centra en 44 espècies representatives dels diferents hàbitats
presents a Catalunya, que tenen interès econòmic, ja sigui per la fusta, el fruit
o la llavor que produeixen, així com interès ecològic perquè són espècies clau
en la recuperació i restauració d’hàbitats prioritaris, sobretot d’hàbitats de
ribera o d’aiguamolls.
La conservació d’aquests recursos, ja sigui en el seu estat natural com en
parcel·les en els diferents vivers que l’empresa Forestal Catalana, SA té
distribuïts arreu el territori, serà un reservori genètic important per a fer front a
la pèrdua de diversitat que pot comportar els efectes del canvi climàtic, en
consonància amb l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible de
la biodiversitat biològica.
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