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El Govern aprova un nou Decret llei amb mesures per
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la
Covid-19 a Catalunya


S’ajorna la liquidació i la recaptació de l’impost sobre les emissions
de CO2 als vehicles de tracció mecànica



Es crea una prestació d’urgència per a treballadors i autònoms
destinada a cobrir despeses d’articles de primera necessitat i
subministraments bàsics



Es destinaran els recursos procedents d’herències intestades a
finançar despeses sanitàries i assistencials ocasionades per la crisi
del coronavirus

El Govern ha aprovat aquest dimarts un nou Decret llei amb el qual es dona
llum verda a un conjunt d’actuacions, principalment de l’àmbit social i tributari,
dirigides a pal·liar els greus efectes generats per la pandèmia de la Covid-19.
Entre les mesures aprovades avui destaca, d’una banda, l’ajornament en el
període de pagament de l’impost sobre les emissions de CO2 de vehicles de
tracció mecànica i, de l’altra, la creació d’una prestació extraordinària d’urgència
per a despeses de primera necessitat i destinada a aquells treballadors i
autònoms amb càrregues familiars que pateixin una disminució dràstica i
involuntària dels seus ingressos. L’ajut serà de 200 euros en un únic pagament
i s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres
subministraments bàsics.
El Decret llei també inclou mesures relacionades amb la despesa sanitària
generada per la pandèmia, i d’altres en matèria de contractació d’obres
d’infraestructures viàries, equipaments escolars i de l’àmbit turístic.
Nou calendari de publicació del padró provisional i definitiu de l’impost
del CO2
En matèria tributària, el Decret llei aprovat avui pel Govern modifica la Llei
16/2017 del canvi climàtic i la Llei 9/2019, del 23 de desembre, que afecta
l’Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. El
Govern considera que els efectes de la crisi de la Covid-19 fan necessari, d’una
banda, ajornar la publicació dels padrons provisionals i definitius d’aquest tribut,
amb la informació de l’import que haurà de liquidar cada contribuent
corresponent als exercicis meritats el 2019 i el 2020, i, de l’altra, ajornar els
terminis de recaptació i liquidació de l’impost, prevista per als dos anys.
Així, d’acord amb el nou calendari, el padró provisional que s’havia de publicar
aquest proper mes de maig corresponent a l’exercici ja meritat del 2019 i que
afectava turismes i furgonetes, s’exposarà de l’1 i al 15 de novembre del 2020,
i el padró definitiu passa de l’1 al 15 de setembre d’enguany al període comprès
entre l’1 i el 15 de març del 2021. I per a l’exercici 2020 (que es merita el proper
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31 de desembre), que ja inclourà les motocicletes, els terminis es fixen de l’1 al
15 d’octubre del 2021 per al padró provisional, i de l’1 al 15 de febrer del 2022
per al definitiu.
Conseqüentment, aquestes modificacions en les dates de publicació dels
padrons comportaran també canvis en el període de liquidació i recaptació de
l’impost. En aquest sentit, les quantitats meritades a 31 de desembre del 2019
que, en el cas de turismes i furgonetes, s’havien d’abonar a partir de l’1 de
novembre d’aquest any, es passaran a liquidar un cop notificat el padró definitiu
i, per tant, es notificaran les liquidacions a partir del 16 maig de 2021. I per a
l’exercici present, que meritarà a 31 de desembre, i en el que ja s’inclouen les
motocicletes, el termini d’ingrés en període voluntari es fixa de l’1 al 20 d’abril
del 2022.

Llei 9/2019, de 23 de desembre,
de l’impost del CO2

Decret
llei
modificació

1 al 15 de maig 2020

1 al 15 de novembre del
2020

Padró definitiu (turismes i furgonetes)

1 al 15 de setembre del 2020

1 al 15 de març del 2021

Període de recaptació (turismes i
furgonetes)

Per notificació individual

Per notificació individual

Padró
provisional
furgonetes, motos)

1-15 maig
meritació

Padró
provisional
furgonetes)

(turismes

i

següent

1 al 15 d’octubre del
2021

Padró definitiu (turismes, furgonetes,
motos)

1-15 setembre de l’any següent
meritació

1 al 15 de febrer del
2022

Període de recaptació
furgonetes i motos)

De l’1-20 novembre
següent meritació

1 al 20 d’abril del 2022

(turismes,

(turismes,

de

l’any

de

de

l’any

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics
El Decret també preveu la posada en marxa d’un ajut extraordinari de 200 euros
per als treballadors per compte aliè i autònoms amb càrregues familiars que
hagin patit una disminució superior al 30% dels seus ingressos per causa de la
Covid-19. Concretament, el podran sol·licitar les persones afectades per un
expedient de regulació temporal, aquelles amb contracte temporal extingit o els
treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva
activitat.
La prestació té per objecte facilitar l’adquisició de productes d’alimentació,
farmàcia i altres subministraments de primera necessitat, i se n’atorgarà una per
cada unitat familiar afectada. El termini per presentar les sol·licituds d’ajut al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies restarà obert fins a
l’exhauriment de la dotació pressupostària, que ascendeix a 20 milions d’euros.
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Aixecament de la suspensió de contractes d’obres
En matèria de contractació pública, la norma aprovada avui pel Govern inclou
l’aixecament de la suspensió de l’execució d’una sèrie d’obres de carretera
situades principalment a les demarcacions de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran i el
Camp de Tarragona.
També s’autoritza el Departament d’Ensenyament i Infraestructures.cat a
continuar i/o iniciar la tramitació de contractes d’assistència tècnica i d’obres
menors de reforma, adequació i millora d’escoles i instituts de secundària.
Aquests contractes seran declarats bàsics amb l’objectiu de poder realitzar
aquestes obres abans que comenci el curs escolar 2020-2021.
Així mateix, l'Agència Catalana de Turisme també podrà contractar, a través de
la via d'emergència, una campanya publicitària destinada al turisme domèstic,
amb la finalitat de revitalitzar el sector.
Recursos per finançar despesa sanitària procedents d’herències
intestades
En l’àmbit social i de salut, el decret aprovat avui també preveu que
excepcionalment, durant el període de l’estat d’alarma i fins als tres mesos
posteriors a l’aixecament, els imports provinents d’herències intestades en què
la Generalitat de Catalunya ha estat declarada hereva i que la Junta d’Herències
acordi distribuir, podran ser destinats directament al finançament de les
despeses sanitàries i assistencials ocasionades per la crisis sanitària de la
Covid-2019 a Catalunya. S’habilitarà els departaments receptors d’aquests
imports perquè els destinin a aquestes finalitats, sense haver de seguir els
procediments previstos en la normativa d’herències intestades.
Mesures pressupostàries en relació amb el SISCAT
Finalment, el decret aprovat avui també concreta algunes de les mesures
relatives al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)
previstes al Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, en relació amb les tarifes de llarga
estada sociosanitària i a la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria
(MHDA).
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El Govern aprova el conveni que regula el fons de la
línia de finançament ‘ICF crèdit COVID-19’, dotada amb
700 milions d’euros


La línia permetrà l’ICF atorgar préstecs directament a autònoms i
empreses afectats per la Covid-19, i avalar els crèdits i préstecs
atorgats per les entitats financeres

El Govern ha aprovat avui el conveni que regula el fons associat a la línia de
finançament ICF crèdit COVID-19 de 700 milions d’euros per cobrir les
necessitats de liquiditat d’autònoms i empreses afectats per la crisi del
coronavirus.
Aquesta línia de finançament, que ja es va anunciar, es posa ara en
funcionament després d’una fase d’anàlisi i aprovació per part del consell de
ministres del govern espanyol. Així, l’ICF podrà atorgar directament finançament
a autònoms i empreses que s’hagin vist afectats per la pandèmia i tinguin
necessitats de liquiditat derivades de l’emergència actual. L’objectiu d’aquests
préstecs és donar suport al teixit econòmic català i prioritzar el manteniment de
llocs de treball.
Els préstecs es podran sol·licitar per imports de fins a un màxim de 2,5 milions
d’euros. El Govern n’assumirà el 80% del risc viu.
Els autònoms i pimes podran retornar el crèdit a un màxim de 5 anys, amb
possibilitat de carència de fins a 1 any. Per a la resta d’empreses, el termini
màxim serà de 4 anys, fins a un any de carència inclòs.
L’acord d’avui també autoritza l’ICF a avalar els préstecs atorgats per entitats
financeres directament relacionats amb la Covid-19. En aquest cas, l’aval emès
per l’ICF davant les entitats financeres serà com a màxim del 80% del principal
i amb un màxim de 5 milions d’euros per empresa.
1.000 milions d’euros per a empreses afectades per la Covid-19
La línia de préstecs ICF crèdit COVID-19, dotada amb 700 milions d’euros,
complementa la línia ICF-Avalis liquiditat COVID-19 que possibilita que Avalis
de Catalunya avali el 100% dels préstecs formalitzats a través de l’ICF i les
entitats financeres. L’objectiu d’aquesta iniciativa és cobrir les necessitats de
circulant d’autònoms i pimes i assegurar el manteniment de llocs de treball. En
total, Avalis posarà a disposició del teixit empresarial 300 milions d’euros.
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El Govern incorpora les capacitats dels laboratoris
universitaris i d’EURECAT al Programa Orfeu de
detecció massiva de la Covid-19


La segona fase del programa suma les capacitats de PCR
d’instal·lacions de la UB, la UAB, la UPF, la URV i el Centre de
Ciències Òmiques (COS) d’EURECAT



S’amplia la capacitat del programa Orfeu per fer un total de 309.000
tests en unes sis setmanes



El sistema de coneixement de Catalunya referma en el marc de la
crisi de l’epidèmia de coronavirus el seu rol de referent de recerca
a Europa i al món

El Govern ha aprovat avui l’activació de la fase 2 del Programa de Detecció
Massiva de la Covid-19 basat en la capacitat de PCR dels agents del sistema
de coneixement de Catalunya (Programa Orfeu), amb la incorporació de nous
laboratoris universitaris i EURECAT (centre tecnològic de Catalunya). Aquesta
ampliació del programa Orfeu suposa afegir capacitat per fer 139.000 tests, que
se sumen als 170.000 previstos en la primera fase, en el període d’unes sis
setmanes i una nova inversió d’1,2 milions d’euros.
L’Acord adoptat per l’Executiu, a proposta dels departaments d’Empresa i
Coneixement, de Salut i d’Economia i Hisenda, permet afegir a la iniciativa de
detecció massiva de la Covid-19 les instal·lacions especialitzades de la
Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i
EURECAT (a través del Centre de Ciències Òmiques, COS).
Amb l’objectiu de maximitzar el rendiment dels laboratoris i les condicions de
seguretat de les persones que hi prenen part, s’han seleccionat plataformes que
disposen de sistemes robotitzats, equips de PCR d’alt rendiment i espais de
seguretat P3 o P2 per a les diferents etapes del procés analític.
Com ha succeït en el desenvolupament de la primera fase del Programa Orfeu,
les prestacions d’aquestes universitats s’articularan en nodes territorials al
voltant d’hospitals de referència que els són propers amb la col·laboració de
l’ICS, el Servei Català de la Salut i el Departament de Salut.
309.000 tests en sis setmanes
El passat 7 d’abril, el Govern va aprovar la creació del Programa Orfeu de
detecció massiva de la Covid-19 amb l’objectiu de complementar la capacitat
del sistema de salut de disposar de tests diagnòstics de coronavirus SARSCoV-2. El programa basat en les capacitats de PCR dels agents del sistema de
coneixement de Catalunya preveia, en una primera fase, realitzar 170.000 tests
nous en sis setmanes, amb la possibilitat de seguir-ne escalant el volum. En
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aquesta fase inicial, es va incorporar la capacitat de realització de tests PCR de
tres centres CERCA del sistema català de recerca: l’Institut de Recerca
Biomèdica (IRB), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i el Centre de
Regulació Genòmica (CRG), que ja estan acomplint les funcions de prestació
de serveis d’screening de la Covid-19. Durant aquestes setmanes, s’han
desplegat els tests de prova per validar tot el procediment i, en els pròxims dies,
els centres començaran l’escalat fins a desenvolupar aquesta primera fase a
ple rendiment.
A banda de la creació del programa, el Govern posava en marxa la tramitació
d’emergència de la contractació dels serveis i subministraments necessaris per
posar-lo marxa per valor d'1,38 milions d’euros. Ara s’afegeix una nova partida
xifrada en 1,2 milions d’euros.
El Programa Orfeu es fixa com a objectiu recollir la capacitat del diferents agents
que treballen en R+D+I a Catalunya que estan en condicions de prestar serveis
d’screening de la Covid-19. Des del primer moment, el Govern ha fet valer la
disponibilitat i la col·laboració dels centres de recerca CERCA de Catalunya, les
universitats, els centres tecnològics i altres agents del sistema de coneixement
en la detecció massiva de la Covid-19 basada en les capacitats de PCR
d’aquestes entitats.
La creació del programa Orfeu respon al fet que la detecció massiva de Covid19 és essencial no només en la fase de confinament sinó també en la fase de
desconfinament progressiu, que s’haurà de dur a terme de manera coordinada
i escalada. Per aquest motiu, cal que Catalunya disposi de capacitat per fer
detecció massiva amb un tests que seran complementaris als que pot oferir el
sistema sanitari. Aquesta detecció massiva de la Covid-19 és especialment
important per garantir la salut pública en la fase de desconfinament.
Investigació sobre el coronavirus al sistema català de recerca
El desplegament del programa Orfeu és una nova mostra de la implicació del
sistema de coneixement de Catalunya en la crisi de l’epidèmia de coronavirus i
de com referma el rol de referent de recerca a Europa i al món. El conjunt del
sistema de coneixement català està contribuint decisivament a l’esforç científic
global en el context de la crisi sanitària mundial, reforçant el paper del nostre
país com un dels principals referents científics europeus i del món.
Aquesta intensa tasca de recerca queda reflectida en el repositori Activitat de
recerca a Catalunya vinculada a la Covid-19 del nou espai web Informació
actualitzada de l'àmbit de coneixement en relació amb la Covid-19. Habilitat des
de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i
Coneixement, aquest recurs té un caràcter dinàmic i està permanentment
actualitzat amb les contribucions dels diversos agents del sistema científic del
nostre país. El repositori inclou informació detallada dels projectes de recerca
liderats o amb participació d’investigadors i investigadores catalans, així com
7
Acords de Govern. 28.04.2020
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

informació puntual de fons competitius adreçats als sistemes de recerca
centrats en la Covid-19 i iniciatives de micromecenatge.
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El Govern impulsa els mecanismes de coordinació i
seguiment de la campanya de la fruita en el context de
l’emergència de la Covid-19


Es crearan comissions tècniques territorials per fixar els criteris o
recomanacions d’actuació per garantir la seguretat dels
treballadors i treballadores i assegurar l’abastiment d’aliments

El Govern ha aprovat els mecanismes que permetran impulsar i coordinar la
campanya de la fruita d’aquest any en el context de l’emergència sanitària de la
Covid-19. L’objectiu és garantir la protecció de la salut de totes les persones
que intervenen en el sistema de producció, manipulació i transport de la matèria
primera i elaborada des de la finca a l’agroindústria. I, alhora, garantir la
producció en quantitat, qualitat i seguretat dels aliments, de manera que
s’asseguri el proveïment de la població i del conjunt de les indústries agràries
que en depenen.
L’Acord de Govern estableix que la coordinació i el seguiment de la campanya
es farà a través de diverses comissions tècniques amb tots els agents implicats.
Es tracta de comissions de treball a nivell territorial, en els àmbits de les
delegacions del Govern. L’Acord preveu que continuïn operant les comissions
de treball ja constituïdes a Lleida i les Terres de l’Ebre, i també permet crear-ne
de noves en els àmbits territorials que el Departament d’Agricultura consideri
adient, en funció de l’activitat agrària que s’hi desenvolupi. L’objectiu d’aquestes
comissions és fer el seguiment de la campanya agrària i consensuar propostes
en relació amb criteris o recomanacions de prevenció i d’actuació durant la
campanya agrària en el context de contenció de la pandèmia de Covid-19.
Durant la campanya agrària, moltes persones es desplacen als territoris
productors de fruita i se sumen a la població que hi resideix permanentment.
Aquest fet, en un context d’emergència sanitària, afegeix complexitat a la
campanya.
A les comissions hi intervindran tots els agents implicats en la campanya
agrària, des de les organitzacions agràries, les organitzacions empresarials,
els sindicats o els municipis afectats. Diu l’Acord: “Fer front al reptes en els
sistemes de producció agrària, transport, habitatge, serveis socials, d’ocupació,
de salut i de seguretat que planteja la pandèmia en el context de les campanyes
agràries, requereix articular mecanismes de coordinació des de la proximitat
territorial i amb la participació i corresponsabilitat de les administracions
públiques implicades i del sector agrari en el seu conjunt”. I afegeix: “El Govern,
a través dels departaments que despleguen llurs competències, vetllarà pel bon
desenvolupament de la campanya agrària i per donar resposta a les qüestions
que es puguin plantejar en el si dels dits mecanismes de coordinació, amb les
condicions que en cada moment estableixi la normativa vigent i en el marc
pressupostari derivat dels requeriments d’aquesta situació d’excepcionalitat”.
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El Govern aprova el reglament de la Llei de la renda
garantida de ciutadania


Les famílies nombroses i les persones majors de 55 anys aturades
de llarga durada podran compatibilitzar la Renda garantida de
ciutadania (RGC) amb un contracte a temps parcial, com ja poden
fer les famílies monoparentals



També serà compatible la prestació amb el treball intermitent, per
tal d’afavorir les persones treballadores amb jornades molt
reduïdes i de molt curta durada



El reglament també concreta, segons casuístiques concretes, les
facilitats d’accés a la prestació per a les dones víctimes de violència
masclista

El Govern ha aprovat el reglament de la Llei de la renda garantida de ciutadania,
que va ser aprovada el 20 de juliol de 2017 com un nou dret subjectiu amb la
finalitat d’assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars
que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i
participació activa en la societat.
Aquest desplegament normatiu recull el funcionament de la Renda garantida
de ciutadania (requisits d’accés, règim econòmic, òrgans competents i ens
col·laboradors, finançament, procediment de reconeixement de la prestació,
així com de revisió o de recurs, etc.) i també alguns aspectes nous de la
prestació que han requerit concreció posterior per a una millor i més efectiva
aplicació. El reglament ha de permetre que es pugui donar una resposta eficaç,
àgil, adequada i de qualitat a les necessitats de les persones destinatàries, de
manera integral, i alhora dotar de seguretat jurídica el procediment de concessió
d’aquesta prestació.
Compatibilitat de la Renda garantida de ciutadania amb les rendes del
treball
Pel que fa a la compatibilitat de les rendes del treball amb la Renda garantida
de ciutadania, a més de les famílies monoparentals amb fills a càrrec –que ja
preveia la llei—, les famílies nombroses i les persones majors de 55 anys
aturades de llarga durada també podran compaginar la prestació amb un
contracte a temps parcial.
Pel que fa a la compatibilitat de la prestació amb els contractes a temps parcial,
es tindran en compte únicament els dies de cotització efectiva. En el cas que
siguin discontinus, es computaran per mesos naturals amb caràcter acumulatiu.
D’aquesta manera, no es perjudica els treballadors amb jornades molt reduïdes
i de molt curta durada.
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A més, per beneficiar les persones amb contractes a temps complet de molt
poca durada (dies), aquests s’acumularan en fraccions de 60 dies per tal de no
aplicar abans la incompatibilitat i, per tant, suspendre la prestació.
D’altra banda, s’incorpora la compatibilitat i no deducció de les prestacions
econòmiques de formació professional, tant inicial com per a l’ocupació,
vinculades a la millora de les competències professionals. I en referència a
l’edat d’accés a la prestació, el reglament estableix les circumstàncies
d’excepcionalitat per a menors de 23 anys en situació de risc social.
Quant a les persones que viuen en un servei residencial, i tenint en compte que
en la normativa catalana no hi ha un criteri homogeni del concepte de
permanència en aquests tipus de centre, el reglament concreta que el caràcter
temporal o permanent es determinarà en funció de les circumstàncies de la
persona i no del tipus de servei residencial.
Facilitats d’accés a la prestació per a les dones víctimes de violència
masclista
També s’ha considerat necessari incorporar en el reglament de la Renda
garantida de ciutadania la situació i necessitats específiques de les dones
víctimes de violència masclista i dels seus fills i filles. En aquest sentit, no
computaran com a ingressos les prestacions econòmiques, públiques i
privades, d’urgència per tenir la condició de víctima de violència masclista en
els àmbits de la parella o la família. Únicament es tindran en compte per
determinar el llindar econòmic els ingressos i les rendes individuals de cada
dona.
A més, el reglament estableix que les dones víctimes de violència masclista en
els àmbits de la parella o la família queden eximides del requisit de la residència
continuada i efectiva a Catalunya durant els 24 mesos immediatament anteriors
a la sol·licitud. I també es permet en aquests casos que hi hagi en una mateixa
llar més d’una unitat familiar destinatària de la Renda garantida de ciutadania,
durant un termini màxim d’un any, prorrogable a dos. Aquesta concurrència en
una mateixa llar també es permet per a situacions d’emergència social, com ara
l’acolliment provisional per part de familiars de persones aturades o
desnonades.
Finalment, respecte a les dones víctimes de violència masclista, se les ha exclòs
de l’obligació d’interposar una reclamació judicial en relació amb una pensió
d’aliments o compensatòria, a fi i efecte de no perjudicar-les o d’agreujar la seva
situació. A més, aquest col·lectiu s’incorpora com un dels supòsits excepcionals
que permeten tenir dret a la Renda garantida de ciutadania sense complir els
requisits establerts per obtenir-la.
Així mateix, el reglament també té en compte la Llei 11/2014, del 10 d’octubre,
per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals
i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Per això, s’hi introdueixen
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els supòsits de possible violència, discriminació o maltractament i pressió
psicològica per la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere a persones que, per les causes exposades, es troben en una situació
susceptible de risc d’exclusió social.
Tal com recull la Llei de la renda garantida de ciutadania, el passat 1 d’abril la
prestació va entrar en la seva quarta i última fase d’implementació, que
comporta un increment de la quantia fins al 100% de l’Indicador de Renda de
Suficiència (IRSC). Actualment, hi ha 81.636 expedients de Renda garantida
de ciutadania que corresponen a 127.711 persones beneficiàries, i la nòmina
d’abril arriba gairebé als 31,5 milions d’euros.
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El Govern destina gairebé 2,3 milions d’euros a reparar
els danys causats pel temporal ‘Gloria’ en una part del
dic de recer de Sant Feliu de Guíxols i a la zona de la
Pedrera de Palamós


Les obres d’emergència s’iniciaran la setmana vinent en els dos
ports

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts la declaració d’emergència per a
la reparació dels danys estructurals provocats pel temporal Gloria a la part final
del dic de recer del port de Sant Feliu de Guíxols i a la zona de la Pedrera del
port de Palamós, un espai amb locals i zones per a l’emmagatzematge de
mercaderies i maquinària. Ports de la Generalitat invertirà gairebé 2,3 milions
per arranjar els desperfectes causats pel temporal en els dos ports de la costa
gironina.
Sant Feliu de Guíxols
El port de Sant Feliu de Guíxols va patir danys estructurals al tram final del dic
de recer del costat de la bocana que queda fora de l’àmbit de protecció del dic
exempt, amb una pèrdua important de blocs de formigó. El projecte d’obres
preveu la reposició de blocs de formigó per reparar la part afectada del final del
dic de recer i assegurar així la seva estabilitat davant dels futurs temporals, amb
l’objectiu de donar millor recer a les embarcacions i les persones que treballen
al port ganxó. L’actuació suposa una inversió d’1,7 milions d’euros i es preveu
enllestir durant la tardor.
Les obres consistiran en el reforç del tram final del dic de recer del costat de la
bocana amb peces d’escullera i blocs de formigó. A més, s’ha tornat a col·locar
la balisa verda amb desperfectes a causa del temporal, que serveix per
senyalitzar l’entrada dels vaixells al port i que és tot un emblema per a la ciutat
guixolenca.
Palamós
El port de Palamós va patir danys a la zona de la Pedrera, un espai amb naus i
una esplanada per a l’emmagatzematge de les mercaderies del port i
instal·lacions per guardar la maquinària i embarcacions d’algunes activitats
portuàries. El temporal va afectar tres punts d’aquest espai, a la zona on hi ha
la bàscula, al costat de les naus dels operadors portuaris a banda de mar i a la
zona perimetral on hi ha les naus i l’esplanada per emmagatzemar mercaderies.
Les obres tindran un cost de 538.417 euros i es preveuen finalitzar durant la
tardor.
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L’actuació consistirà en el reforç de la zona de la bàscula amb peces d’escullera
i blocs de formigó per donar major estabilitat a la zona i perquè els temporals
no afectin tant el vial de serveis.
A banda de mar, al costat de les naus del Club Nàutic Costa Brava, es
reforçaran els murets de formigó per donar major protecció a les instal·lacions i
es reposaran peces d’escullera i blocs de formigó per donar major estabilitat a
la zona davant de futurs temporals. Així mateix, es renovarà la zona perimetral
que envolta les naus i l’esplanada, on s’emmagatzemen les mercaderies del
port.
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El Govern aprova perllongar cinc mesos el termini per
a la compra dels terrenys del CRT de Vila-seca i Salou


L’empresa nord-americana ha sol·licitat disposar fins el 5 d’octubre
de 2020 per dur a terme l’operació, atès l’impacte econòmic que li
està suposant la pandèmia del coronavirus

El Consell Executiu ha aprovat avui perllongar cinc mesos el termini per a
l’operació de compravenda dels terrenys inclosos dins del Pla director urbanístic
(PDU) del Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. Així, l’Institut
Català del Sòl (INCASÒL) i Hard Rock International disposaran fins el 5
d’octubre, en comptes de fins el 5 de maig, per donar compliment al que establia
l’Acord de Govern que es va adoptar el passat 3 de març en aquest sentit.
El contracte privat de compravenda preveu la compra dels terrenys a l’INCASÒL
per part de Hard Rock International. L’empresa nord-americana, però, ha
sol·licitat l’ajornament de la transacció per a una data no més tard del 5
d’octubre de 2020, atès l’impacte econòmic que la pandèmia internacional
derivada de la COVID-19 està ocasionant a aquesta companyia i a les seves
filials a tot el món.
Tot i el perllongament del termini, es mantenen la resta de termes i les
condicions de la operació de compravenda que establia l’Acord de Govern del
3 de març de 2020.
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El Govern aprova destinar 1,3 milions d’euros per
millorar la reinserció de persones amb problemes
d’addiccions


Un 33% de la població reclusa requereix tractament per
drogodependències

El Govern destinarà 1.336.478 euros en els propers dos anys al tractament de
persones amb conductes addictives que estan condemnades a penes de presó
i a la reducció dels índexs de reincidència.
El Departament de Justícia destinarà aquesta partida a millorar l’atenció i la
reinserció de persones drogodependents. Concretament, es finançaran
programes d’intervenció a la comunitat que permetin treballar la transició de la
presó a la vida en llibertat d’aquestes persones, a través de pisos d’inserció,
comunitats terapèutiques i centres de dia. Aquesta inversió també es destinarà
a la tasca que es fa als centres penitenciaris per a la recuperació de persones
amb problemes d’addiccions. Almenys un 33% de la població reclusa requereix
atenció especialitzada en matèria de drogodependències.
Aquests programes abasten no només els problemes de drogodependències,
sinó també el tractament d’altres conductes addictives com la ludopatia o el
consum d’alcohol, moltes vegades associat a delictes com ara els relacionats
amb la seguretat del trànsit.
Aquests programes els desenvoluparan entitats del tercer sector en recursos
especialitzats a les ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida i també a diferents
poblacions de les comarques del Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix
Llobregat, i el Bages, de manera coordinada amb la Secretaria de Mesures
Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.,.
Enguany s’hi destinaran 336.234,80 euros al llarg del segon semestre. L’any
que ve, la partida prevista serà de 668.239,00 euros, i de 332.004,20 euros €
per al primer semestre del 2022.
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Altres Acords del Govern
El Govern analitzarà la vulnerabilitat de les infraestructures viàries i
ferroviàries als impactes del canvi climàtic
El Govern ha aprovat una partida de 218.000 euros, d’abast pluriennal, per a la
contractació d’un servei d’assistència tècnica que avaluï la vulnerabilitat de les
infraestructures de transport de Catalunya davant els impactes del canvi
climàtic.
El Govern va aprovar el 2012 l’Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic 20132020 (ESCACC). L’agost de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. Aquesta llei té com a finalitats reduir
les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i la vulnerabilitat als impactes
del canvi climàtic, afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions
de gasos amb efecte d'hivernacle, competitiva, innovadora i eficient en l'ús de
recursos. D’altra banda, també cal recordar que el maig de 2019 el Govern va
declarar l’emergència climàtica per tal d’assolir els objectius establerts en
aquesta Llei.
D’acord amb l’Informe de seguiment i avaluació de l’ESCACC, el sector de la
mobilitat i les infraestructures de transport ha de fer un pas endavant en la
millora del coneixement dels impactes del canvi climàtic als quals s’enfronta, tot
analitzant-los de manera més àmplia i rigorosa, així com estudiant la
vulnerabilitat i la capacitat tècnica d’adaptació de les infraestructures viàries i
ferroviàries de Catalunya.
El Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Oficina del Canvi Climàtic, adscrita
al Departament, treballen en la nova estratègia d’adaptació al canvi climàtic per
al període 2021-2030 i consideren necessària dur a terme aquesta anàlisi més
ara quan, després de la tempesta DANA d’octubre de 2019 a la conca del
Francolí, i dels impactes de la tempesta Gloria el gener d’enguany arreu del
país, s’ha posat de manifest la vulnerabilitat d’una part important d’aquestes
infraestructures i els costos associats a llur reparació.
En aquest context, l’assistència tècnica que ara s’impulsa se centrarà en les
infraestructures de mobilitat de les comarques de Catalunya més enllà de
l’àmbit del Sistema integrat de Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità
(ATM) de l’àrea de Barcelona, amb l’objectiu de complementar i ampliar a la
resta de Catalunya l’avaluació homòloga que ha impulsat per al seu àmbit,
paral·lelament, l’ATM.
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