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El Govern aprova un nou Decret llei amb mesures
urgents en matèria tributària


S’amplia la moratòria ja prevista en el termini de pagament dels
tributs fins al 30 de juny, més enllà de la finalització de l’estat
d’alarma



S’ajorna fins a l’1 de gener del 2021 la modificació de les tarifes de
l’impost sobre les estades en establiments turístics

El Govern ha donat avui llum verda a un nou Decret llei amb mesures urgents
en matèria fiscal que complementen i concreten d’altres ja adoptades amb
anterioritat i que afecten el pagament dels tributs que gestiona la Generalitat de
Catalunya.
En aquest sentit, d’una banda, es modifica l’article 14 del Decret llei 7/2020, de
17 de març, i s’amplia la moratòria en el termini de pagament dels impostos que
recapta l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), així com també del cànon de
l’aigua i dels cànons de residus, més enllà de l’aixecament de l’estat d’alarma
— inicialment previst per al proper 21 de juny— fins al 30 de juny; i, de l’altra,
es fixa el calendari per presentar les autoliquidacions dels diferents tributs, que
s’ha vist afectat per l’aprovació de l’estat alarma i la suspensió temporal dels
terminis de pagament.
L’objectiu d’ambdues mesures és dotar de seguretat jurídica el contribuent a
l’hora de fer front de nou a les seves obligacions tributàries, un cop superades
les mesures excepcionals amb motiu de la pandèmia de la Covid-19.
Nou calendari tributari
D’acord amb el nou Decret llei aprovat avui, el termini de presentació i ingrés
d’autoliquidacions dels diferents tributs queda fixat de la manera següent:
1. Impost sobre les estades en establiments turístics. S’ajorna de l’1 de
juliol del 2020 a l’1 de gener del 2021 l’entrada en vigor de l’increment de
les tarifes sobre les estades en aquests tipus establiments, previstes a la
Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives
i del sector públic. També s’ajorna fins a l’1 de gener, l’aplicació del
recàrrec a la ciutat de Barcelona que, en el seu cas, aprovi l’Ajuntament.
2. Impost sobre els habitatges buits. El termini corresponent a l’any 2019
finalitza el 7 de juliol del 2020.
3. Gravamen de protecció civil. El termini corresponent a l’exercici 2019
finalitza el 18 de juliol del 2020, o el dia hàbil immediatament posterior.
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4. Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda
per la indústria. L’import corresponent a l’exercici 2019s’ha de liquidar
en el període comprès entre l’1 i el 20 de juliol del 2020.
5. Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.
La quantitat corresponent a l’any 2020 s’ha de fer efectiva entre l’1 i el
31 de juliol del 2020.
6. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats. S’estableixen dos supòsits: en primer lloc, pels fets
imposables meritats després del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol,
i acaba un cop finalitzat el mes que estableix la normativa. En segon lloc,
pels fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020 (quan es va
decretar l’estat d’alarma) el termini també s’inicia l’1 de juliol, i el
contribuent disposarà de tants dies com li quedaven pendents
d’exhaurir a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
7. Impost de successions i donacions. Pel que fa a les donacions, també
es té en compte quan va tenir lloc el fet imposable meritat. En aquest
sentit, si aquest va succeir abans del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de
juliol del 2020 i comprèn el temps que quedava pendent per exhaurir —
a 14 de març— d’acord amb la normativa del mateix impost. I per aquells
que es van produir durant el període d’estat d’alarma i fins al 30 de juny,
el termini del mes de presentació s’inicia l’1 de juliol.
En la modalitat de successions, per a aquells fets imposables meritats
abans del 14 de març, el període s’inicia l’1 de juliol i comprèn el temps
que, en el moment de la suspensió, restava per exhaurir del termini
establert per la normativa (6 mesos) de l’impost en aquesta data, més els
dos mesos addicionals que va acordar el Govern en el Decret llei
11/2020, de 7 d’abril. Pel que fa a la resta de supòsits, meritats amb
posterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el termini de
presentació és l’establert per la normativa de l’impost i també comença a
partir de l’1 de juliol.
8. Tributs sobre el joc. Pel que fa al tribut que grava el joc del bingo, els

propietaris d’aquests establiments hauran de presentar l’autoliquidació
pels cartrons subministrats durant els mesos de febrer, març i abril, entre
l’1 i el 15 de juliol. Aquest és un impost que es paga mensualment i en el
segon mes següent.
En el cas de les màquines recreatives i d’atzar, l’autoliquidació
corresponent al primer trimestre finalitza el 7 de juliol, i la del segon
trimestre, entre l’1 i el 20 de setembre o el primer dia hàbil posterior a
aquesta data.
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Finalment, en el tribut que grava els jocs en casinos, el pagament
fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020 s’haurà d’efectuar
entre l’1 i el 20 de juliol.
9. Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. El termini de
presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents al primer
trimestre de 2020 finalitzarà el 20 de juliol del 2020. Per a les
autoliquidacions del segon, tercer i quart trimestres del 2020 es
mantenen els terminis de presentació i ingrés establerts per la normativa
vigent (es presenten en els mesos de juliol, octubre i gener any següent,
respectivament)
10. Cànon de l’aigua. En les autoliquidacions mensuals, trimestrals i anuals
de cànon de l’aigua, el termini comprèn de l’1 al 20 de juliol de 2020.
D’altra banda, la modificació efectuada en la regulació de l’ajornament
de pagament de deutes de cànon de l'aigua per a petites empreses i
autònoms, aprovada en el Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril, establerta a
l’article 3, respon a la necessitat de recollir que és la sol·licitud de
l’ajornament, i no aquest, la que s’ha de realitzar abans del 31 de
desembre de 2020, gaudint dels sis mesos d’ajornament a partir
d’aquesta data.
Altres mesures en matèria fiscal
El text aprovat avui també incorpora altres mesures que modifiquen o concreten
d’altres ja aprovades anteriorment pel Govern. Per exemple, es modifica
l’apartat 3 de l’article 10 de la Llei 5/2020 que afecta l’impost sobre les
instal·lacions que afecten el medi ambient i s’especifica que l’autoliquidació
del tribut i els pagaments fraccionats s’hauran de presentar per via telemàtica a
través de la pàgina web de l’ATC, mentre que l’ingrés es pot realitzar a través
d’algunes de les entitats col·laboradores.
Així mateix, s’estableixen les regles d’adequació prevista a l’article 5 de la Llei
11/2020 de 7 d’abril de la taxa fiscal sobre els jocs que grava la tinença i
explotació de les màquines recreatives i d’atzar, per tal d’adaptar-la a
l’activitat econòmica de les mateixes com a conseqüència de l’estat d’alarma.
Finalment, el text posposa el termini per a la publicació de la llista de deutors
tributaris amb l’ATC a 31 de desembre del 2019, que passa d’aquest mes de
juny al proper 21 de setembre.
Aquest Decret llei s’estructura en cinc articles, dues disposicions addicionals i
una disposició final i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al
DOGC.
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El Govern dona llum verda a les accions del Pacte
Nacional per a la Societat del Coneixement que
desplegarà l’estratègia integral en R+D+I


La crisi per la pandèmia de Covid-19 ha evidenciat el paper central
del coneixement en l’elaboració de qualsevol tipus d’estratègia, per
això el PN@SC preveu 84 grans accions per fer de la innovació “l’eix
vertebrador de l’estratègia de país”



El document definitiu es va aprovar per unanimitat dels 78
representants de les universitats, els centres de recerca,
l’estudiantat, els sindicats, el món empresarial, l’àmbit territorial i
tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya,
durant el Plenari del Pacte celebrat el maig passat



En una primera fase, fins al 2024, es preveu assolir una despesa
global total en R+D+I del 2,12% del PIB català, i un increment del
percentatge d’ocupació i producció basada en el coneixement



Es crearà una Comissió de seguiment del PN@SC com a instrument
d’assessorament, de consulta i de monitoratge dels acords
establerts

El Govern ha aprovat avui el document final del Pacte Nacional per a la Societat
del Coneixement (PN@SC) que servirà per orientar les futures polítiques
públiques amb l’objectiu de fer de Catalunya un país capdavanter en innovació
i amb una economia basada en el coneixement. L’actual crisi causada per la
pandèmia de la Covid-19 i els seus efectes econòmics i socials han posat en
evidència el paper central del coneixement en l’elaboració de qualsevol tipus
d’estratègia. En aquest context, el Pacte esdevé l’instrument per desplegar una
estratègia integral en R+D+I a Catalunya, ja que per aconseguir un sistema
excel·lent d’innovació és necessària una estratègia pública sostinguda per
promoure i facilitar la innovació empresarial.
Amb l’Acord de Govern d’avui, es formalitza un pas més del recorregut del
PN@SC, que ha liderat el Departament d’Empresa i Coneixement. El màxim
organisme del Pacte, el Plenari, va aprovar per unanimitat aquest document
final en la reunió que, el passat 13 de maig, va estar encapçalada pel president
Quim Torra, juntament amb la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels
Chacón. Els 78 representants de les universitats, dels centres de recerca, de
l’estudiantat, dels sindicats, del món empresarial, de l’àmbit territorial i de tots
els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, així com
d’altres àmbits del Govern de la Generalitat, van mostrar el seu acord total amb
les 84 grans accions que recull el Pacte per fer de la innovació l’eix vertebrador
de l’estratègia de país i que situï Catalunya en valors comparables als del països
capdavanters.
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Coneixement col·lectiu
El document final del Pacte és fruit també del suport del Consell Consultiu
format per 40 personalitats de l'àmbit acadèmic, científic, empresarial, social i
cultural, i de les aportacions del procés participatiu organitzat conjuntament
entre el Departament d’Empresa i Coneixement i la Secretaria de Transparència
i Govern Obert, en concret, la Direcció General de Participació Ciutadana i
Processos Electorals de la Generalitat de Catalunya, en el qual han pres part
representants de 169 entitats de l’ecosistema de coneixement. Els treballs
d’informació i participació de tota la comunitat de coneixement arreu del país
han fet que una part important dels conceptes incorporats al PN@SC estiguin
ja integrats i s’estiguin utilitzant per la societat catalana per resoldre els
problemes sorgits amb la crisi de la pandèmia.
Instrument estratègic
La visió amb la qual es van proposar i després es van desenvolupar durant tot
un any els treballs del PN@SC, per part dels representants de l’àmbit de recerca
i innovació, teixit social i empresarial i món universitari, ha quedat reforçada
sobtadament per l’emergència que viu el país, que necessita tota la tecnologia
i tot el coneixement que és capaç de generar per si mateix, i d’una manera més
ràpida.
Aquí, i arreu, les anàlisis, les propostes, els tractaments i les solucions estan
basades en el coneixement. En aquest sentit, els acords del PN@SC s’estan
incorporant als treballs de la Comissió per a l’Elaboració del Pla per a la
Reactivació Econòmica i Protecció Social (CORECO).
A banda d’incorporar les accions del Pacte a totes les estratègies de país
alineades amb la construcció i consolidació de la Catalunya del Coneixement,
l’acord aprovat avui estableix la creació d’una Comissió de Seguiment com a
instrument d’assessorament, de consulta i de participació dels agents implicats
en el PN@SC durant l’execució de les actuacions que es derivin dels acords
compresos en el document final. Aquesta Comissió s’integrarà en el
Departament d’Empresa i Coneixement i tindrà com a principals funcions:
● Aprovar un pla de treball.
● Incloure dins del seu pla de treball un seguiment dels programes de
política europea en R+D.
● Ser consultada sobre la priorització de les actuacions derivades dels
acords del PN@SC i fer-ne el seguiment.
● Establir una relació i una coordinació amb altres òrgans o comissions que
creï el Govern de la Generalitat de Catalunya.
● Elaborar informes sobre les actuacions i les avaluacions realitzades .
● Aprovar la memòria anual de l’avaluació de la implementació dels acords
del PN@SC.
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Principals accions del PN@SC
En una primera fase, fixada en el quinquenni 2020-2024, el PN@SC estableix
assolir una despesa global total en R+D+I del 2,12% del PIB català, amb un
increment de la despesa pública que passi del 0,58% al 0,75% i amb un
augment de la despesa privada del 0,94% actual a l’1,37% del PIB, el que ens
permetrà igualar-nos a la mitjana actual de la UE. Pel que fa a la despesa en
R+D+I prevista al Pacte, i expressada en termes de PIB, el Pacte preveu que al
2024, i produït la recuperació en el PIB un cop superada la pandèmia, es podran
assolir els objectius previstos i que, a mig termini, ens equipararem als nivells
de la UE.
En aquest sentit, pel que fa a l’aportació directa de les Administracions, es
preveu un increment de finançament públic de l’R+D+I que arribarà als 365
milions d’euros anuals i per al finançament basal del sistema universitari de 240
milions d’euros anuals addicionals aportats des del Govern de la Generalitat de
Catalunya. L'objectiu és activar tots els sectors que convergeixen en la millora
de la innovació, el que implica arribar a dedicar en aquest dos àmbits a
Catalunya més de 2.000 milions d’euros anuals entre totes les Administracions
públiques. Pel que fa a l’impacte indirecte, el PN@SC incrementarà de forma
substancial el percentatge d’ocupació i producció basada en el coneixement fins
arribar als valors de les economies més avançades a escala europea (intensitat
del coneixement en el valor afegit brut d’un 70%-80% respecte al total).
Concretament, en l’horitzó 2024 es preveu un creixement de 900
investigadors/es per milió d’habitants, fins arribar a un total de 4.750 per milió
d’habitants.
Acords més importants a desplegar en el context actual
Alguns dels acords debatuts i aprovats en el marc del Pacte Nacional per a la
Societat del Coneixement donen resposta a les qüestions més urgents
derivades de la crisi de la COVID-19.
1. Millorar l’equitat de l’educació superior a Catalunya per mitjà del sistema
de beques públiques (tot tenint present el accés universal a les
tecnologies i les comunicacions en xarxa per l’accés on line a la educació
i la societat de la informació). En aquest sentit, cal destacar el fet que
fruit d’aquest Pacte ja s’ha acordat la reducció d’un 30% del preu de la
matrícula de graus i màsters de les universitats públiques per al pròxim
curs 2020-2021.
2. Dissenyar i implementar un sistema de formació contínua superior,
conjuntament amb el departament competent en treball, en empresa i en
universitats, per donar resposta a les necessitats socials actuals,
vehicular la innovació empresarial i reduir la bretxa digital. Tot promovent
aprenentatges per competències i el reconeixement de les competències
professionals adquirides per mitjà de l’experiència laboral o la formació
no formal. Fer-ho amb la coordinació consegüent amb l’Agència Pública
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de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya i l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).
3. Convergir cap a un percentatge d’ocupació en serveis intensius en
coneixement respecte al total de l’ocupació similar als països europeus
de la dimensió i la competitivitat de Catalunya (UE-5). Assolir un
increment de 10 punts percentuals, fins a arribar al 45% d’ocupació en
serveis intensius en coneixement en els propers 5 anys.
4. Promoure i consolidar el creixement d’EURECAT com a centre
tecnològic català perquè assoleixi unes dimensions i un impacte relatius
similars als dels centres tecnològics internacionals de referència.
5. Consolidar la xarxa de centres TECNIO i el suport d’altres estructures,
com ara els parcs científics i tecnològics o altres organismes com a
estructures de transferència.
6. Impulsar l’Avantprojecte de la llei de la ciència de Catalunya.
7. Fomentar una estratègia catalana de ciència oberta
8. Donar impuls a l’R+D i la innovació empresarial en el marc de la
RIS3CAT 2021-2027 amb el suport públic a l’execució de projectes que
es desenvolupin a l’entorn d’ecosistemes d’innovació de Catalunya. Els
projectes han de donar resposta a reptes d’innovació en clau tecnològica,
territorial o de cadenes de valor amb projectes tractors en àmbits
prioritaris (salut, mobilitat, sostenibilitat, indústria 4.0, etc.).
9. Potenciar un programa de suport a la creació i el creixement d’empreses
basades en el coneixement i les deep tech en col·laboració amb agents
locals, els parcs, les incubadores, les acceleradores i altres agents. Tot
en connexió amb els ecosistemes internacionals donant suport a
l’escalabilitat de les empreses.
10. Crear instruments financers àgils basats en noves fórmules mixtes per
accelerar el creixement de les empreses innovadores amb un alt
potencial de creixement del registre d’empreses innovadores i scale-ups
de la Generalitat.
11. Establir acords de col·laboració publicoprivats per impulsar la creació de
hubs d’innovació que facilitin el contacte entre l’oferta tecnològica i la
demanda, incloent-hi les infraestructures tecnològiques de testatge.
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12. Crear un programa de transformació tecnològica de les empreses
catalanes, emfasitzant les pimes i les microempreses, per tenir un teixit
empresarial tecnològicament avançat i sostenible, i facilitar la
sistematització de la innovació, la disrupció i l’adopció de les noves
tecnologies.
13. Crear una oficina de dinamització de la propietat industrial i intel·lectual
(PI) que coordini les accions i que inclogui un programa de capacitació,
posi en valor actius intangibles, incentius per a la seva protecció i un fons
per a la defensa de la PI catalana.
14. Elaborar un full de ruta tecnològic de Catalunya com a eix vertebrador de
l’oferta tecnològica cap a l’empresa amb la participació de les
universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i altres
entitats de l’ecosistema de recerca i innovació, i promoure una aliança
catalana entre tots els agents.
15. Reconèixer els agents clau de l’ecosistema de transferència i innovació
de Catalunya (empreses innovadores, agents tecnològics, ecosistemes,
professionals, i organitzacions empresarials més representatives de
Catalunya entre d’altres) i promoure la seva col·laboració transversal i
transdisciplinària de manera sistèmica per mitjà de nous mecanismes de
col·laboració (aliances, partenariats, corredors d’innovació, hubs, etc.)
tant a escala intraregional com interregional.
16. Fomentar una coordinació interdepartamental i territorial sobre la base
de l’esquema següent de governança, que emana de l’Avantprojecte de
la llei de la ciència de Catalunya: convocar el CORICAT, el consell de la
Recerca i la Innovació de Catalunya.
17. Consolidar els programes de posada en valor i transferència de
tecnologia i coneixement per als agents públics, adreçats en especial a
les pimes amb incentius a projectes de valorització i transferència de
coneixement en les diferents fases de maduresa i suport a les unitats de
valorització i transferència de coneixement dels diferents agents.
18. Establir un mecanisme de comunicació universitat-empresa per acostar
les necessitats de perfils professionals per part del teixit industrial i del
teixit productiu característic de cada territori i reforçar els programes
d’incorporació de talent a l’empresa i de creació de llocs de treball que
tinguin en compte perfils cientificotècnics i les noves competències
digitals tant bàsiques com superiors. Incloure també nous perfils
professionals associats a la innovació i al desenvolupament de nous
negocis que comporten les noves tecnologies.
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19. Desenvolupar instruments i mecanismes per atreure fons públics i privats
per augmentar i accelerar la transferència i la valorització de la recerca
bàsica a l’empresa.
20. Invertir en compra pública innovadora el 3% del pressupost de compra
pública de la Generalitat, per desenvolupar una política tecnològica de
manera coordinada, per crear noves solucions.
21. Impulsar un model d’emprenedoria que incorpori els vessants formatius,
curriculars i de carrera professional també a l’àmbit de la recerca i de la
innovació, al mateix temps que es reconeix i s’impulsa el caràcter
formatiu de l’empresa.
22. Donar suport a les estratègies territorials amb consens ampli, impulsades
pels agents del territori que articulin projectes amb operacions i
actuacions per a la transformació econòmica del territori, que vinculin el
treball dels projectes d’especialització i competitivitat territorials (PECT)
amb perspectives de xarxa territorial per millorar les economies d’escala
i potenciar el desenvolupament integral.
23. Fomentar la innovació regional, experimentant espais territorials més
amplis, amb l’horitzó del concepte europeu de regió del coneixement
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El Govern reforçarà l’àmbit de prevenció de riscos
laborals per garantir la seguretat en la reincorporació
als centres de treball


El Govern crea un programa per cobrir les necessitats de personal
tècnic en matèria preventiva i de seguretat originades per la crisi de
la Covid-19



Preveu la incorporació de fins a 30 efectius i tindrà una durada
màxima de 3 anys

El Govern ha aprovat la creació del Programa temporal sobre mesures
extraordinàries per a la gestió de la Covid-19 en l’àmbit de la prevenció de riscos
laborals a la Generalitat.
L’objectiu del Programa és posar a la disposició dels departaments i els seus
organismes autònoms recursos humans suficients per implementar, supervisar
i controlar l’aplicació efectiva de totes les mesures sobre prevenció i seguretat
aplicables amb motiu de la reincorporació progressiva i presencial als centres
de treball del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
El Programa tindrà una vigència màxima de tres anys i preveu la contractació
de fins a 30 efectius, personal tècnic i de gestió de prevenció de riscos laborals.
Les tasques que exerciran en el marc del Programa estan vinculades
exclusivament a l’adopció, seguiment i control de mesures per fer front a la crisi
sanitària de la Covid-19. Algunes d’aquestes funcions són l’assessorament,
assistència tècnica i promoció en matèria de prevenció de riscos laborals,
seguretat i salut laboral; les avaluacions de riscos laborals i la proposta de
mesures per al control i la reducció d’aquests riscos; el desenvolupament
d’activitats d'informació i formació, i la participació en la planificació d’activitats
preventives i vigilància de la seva eficàcia, entre altres.
Les necessitats de personal d’aquest programa es cobriran mitjançant els
sistemes de provisió previstos en la normativa vigent. Els nomenaments no
podran en cap cas excedir la durada del Programa.
La Direcció General de la Funció Pública, que té entre les seves competències
vetllar per la coordinació de les activitats en matèria preventiva, serà
l’encarregada d’autoritzar la disposició d’efectius amb caràcter previ a la
cobertura dels llocs de treball.
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El Govern destina 3,9 milions d’euros a ampliar els
subministraments per afrontar la situació d'emergència
sanitària provocada per la Covid-19
El Govern ha destinat 3,9 milions d’euros per ampliar el subministrament de
diversos elements de protecció individual (EPI’s), material de protecció per
condicionar els espais d’atenció al públic i la contractació d’altres serveis
vinculats (serveis extraordinaris de neteja; desinfecció d’espais, etc.).
En concret, el Departament d’Interior ha aprovat la tramitació d’emergència de
60 contractacions per un valor de 2.471.883,64 euros. El Departament
d’Educació ha destinat 860.596 euros al subministrament de material de
protecció per a la preinscripció escolar pel curs 2020-2021 així com material de
protecció per al personal docent dels centres públics. El Departament de Salut
ha invertit 564.771 euros en material de protecció i higiene del personal sanitari,
mentre que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha autoritzat la
despesa de 60.000 euros per al subministrament de mascaretes de protecció
FFP2 i FFP3 i serveis de neteja i desinfecció de dependències administratives i
equipaments no residencials del Departament.
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El Govern aprova una partida de 14 milions d’euros per
pal·liar els efectes del temporal Gloria i Dana


Aquesta quantitat es destinarà a atendre els ajuts a les
infraestructures i equipaments de titularitat municipal que van
quedar malmesos pels temporals

El Govern ha aprovat una partida de 14 milions d’euros provinents del fons de
contingència per atendre els ajuts a les infraestructures i equipaments de
titularitat municipal que van quedar malmesos els mesos d’octubre del 2019 i
gener del 2020 a causa dels temporals Dana i Gloria.
Els aiguats van tenir un gran impacte en comarques com les Garrigues i la
Conca de Barberà, en el primer cas, i a tot Catalunya en el segon. En total, més
de 400 municipis van patir-ne els efectes, 266 dels quals amb afectacions greus
infraestructures municipals.
Les sol·licituds d'ajuts presentades pels ens locals en relació amb aquests
temporals per tornar a posar en funcionament els serveis i les infraestructures
malmeses van superar amb escreix la capacitat ordinària de la Secretaria
d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran per poder donar resposta a
les necessitats dels ens locals. Per aquest motiu, el Govern ha habilitat recursos
extraordinaris per tal de poder fer front a les afectacions excepcionals que s'han
produït i que requereixen quantioses inversions per a la seva reposició.
En aquest sentit, i en una primera fase, s’ha dotat d’un primer complement de
14 milions d’euros a la partida d’ajuts extraordinaris per a fets meteorològics
destinats a la reposició d’infraestructures municipals, per continuar donant
resposta a les necessitats dels municipis i per tal de poder garantir la restitució
dels serveis municipals malmesos.
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El Govern aprova destinar 2,6 milions d’euros a ajuts
per a l’autonomia de persones amb discapacitat


La prestació social, de caràcter econòmic, permet fer accessible la
llar i el cotxe i adquirir cadires de rodes i altres suports

El Govern ha aprovat que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
destini 2,6 milions d’euros a ajudar les persones amb discapacitat física,
psíquica o sensorial en les despeses ocasionades per l’adquisició de productes
i actuacions que permetin promocionar la seva autonomia personal. A través de
mesures compensatòries, l’objectiu és millorar la seva qualitat de vida i
fomentar-ne la integració social.
Les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al
33% i que compleixin les condicions i requisits establerts, podran optar a
aquesta prestació, de caràcter econòmic, que ajuda a millorar la seva
autonomia personal en la mobilitat, la llar, la formació i el dia a dia. Promou que
persones amb discapacitat obtinguin o reconverteixin el permís de conduir o
adaptin el seu vehicle, a més d’ajudar a assumir els costos del transport públic
col·lectiu. També es pot sol·licitar per obres d’adaptació de la llar i per adquirir
productes o serveis de suport, com cadires de rodes, cadires salvaescales,
telèfons mòbils amb veu, a més de cursos d’aprenentatge de llengua de signes
o de lectura labial, així com intèrprets per a persones sordes o sordcegues en
formació postobligatòria i ocupacional, entre altres productes i serveis.
Afers Socials destina un import total de 2.615.000,00 euros a la convocatòria
de 2020 de la Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA),
aprovada al Consell Executiu d’aquest dimarts, segons el detall següent:
Any

Import

2020

2.490.000,00 €

2021

125.000,00 €

TOTAL.

2.615.000,00 €
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El Govern aprova una inversió de més de 2,2 milions
d’euros per a la construcció de dos centres educatius


Se subscriuran dos convenis de col·laboració entre el Departament
d’Educació i els Ajuntaments de Balenyà i Muntanyola per a la
construcció dels centres

El Govern ha aprovat avui una inversió de 2.250.000 euros per a la construcció
de dos centres educatius entre el 2021 i el 2023. Concretament, per a la
subscripció de convenis de col·laboració entre el Departament d’Educació i
l’Ajuntament de Balenyà, d’una banda, i amb l’Ajuntament de Muntanyola, de
l’altra.
El conveni entre Educació i el consistori de Balenyà tindrà un import total d’1.4
milions d’euros per a l’execució de les obres de nova construcció de la part de
secundària de l’Institut-Escola Carles Capdevila.
El Departament d’Educació també signarà un conveni amb l’Ajuntament de
Muntanyola, amb una despesa de 850.000,00 euros, per a l’execució de les
obres de nova construcció de l’escola d’aquest municipi.
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El Govern autoritza la signatura d’un protocol per a
l’impuls dels nous accessos del Port de Barcelona
El Govern ha aprovat la subscripció d’un protocol de col·laboració entre la
Generalitat, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat;
l’Administració General de l’Estat, mitjançant el Ministeri de Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana; l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF),
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ports de l’Estat, i l’Autoritat
Portuària de Barcelona (APB), per a la consecució dels nous accessos sud, viari
i ferroviari, al Port de Barcelona.
El protocol preveu la realització de diversos estudis i un projecte bàsic, a partir
dels quals es formalitzaran els convenis referents a la titularitat, finançament,
tràmits, redacció de projectes, execució d’obres i posterior gestió de les
infraestructures resultants.
Així mateix, el document també recull el desenvolupament de la planificació i
gestió de les terminals ferroviàries que conformin el nus logístic de l’àrea de
Barcelona.
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Nomenaments
Gabriel Boichat, delegat del Govern de la Generalitat a Suïssa
Nascut a Saint-Aubin, Suïssa, l’any 1981.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Fa gairebé
quinze anys que es dedica a la incidència política i a la comunicació pel canvi
social i ha enfocat la seva carrera professional a l’àmbit internacional, sobretot
a la cooperació internacional i la salut global.
Com a consultor independent, ha treballat per proporcionar a les organitzacions,
administracions públiques i empreses de l’economia social i solidària eines per
dur a terme la seva incidència política i la seva comunicació, així com per
assessorar en la planificació i l’anàlisi estratègica de les seves accions. També
imparteix formacions i coordina diversos projectes.
Prèviament, entre 2007 i 2015, Boichat havia estat codirector i responsable
d’incidència política i comunicació de l'organització sense ànim de lucre Planeta
Salud, que treballa en desenvolupament i salut global, promovent la recerca i
desenvolupament de vacunes, tractaments i diagnòstics per reduir l’impacte de
pandèmies com el VIH/Sida, la malària o la tuberculosi. També en matèria de
prevenció del VIH, Boichat va treballar el 2007 amb l’ONG gTt, on va
implementar com a tècnic d’incidència un projecte de promoció dels
microbicides. El seu vincle amb la incidència i la comunicació en el camp de la
salut global, de fet, va començar amb l’inici de la seva carrera professional, en
què va ser el responsable de comunicació de la primera pàgina de Mèxic sobre
salut sexual i prevenció del VIH. A més, en el camp de la salut global, ha
participat en múltiples conferències internacionals i reunions d’alt nivell,
especialment en matèria de salut global.
Gabriel Boichat és suís de naixement i parla català, castellà i francès com a
llengües maternes, domina l'anglès i té coneixements d’alemany.

Marta Chandre Jofré, presidenta del Consell d’Administració de Salut de
Catalunya Central
Nascuda a Tona l’any 1963.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, és
especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Té un Màster en direcció
d'Institucions Sanitàries i Càtedra de gestió, direcció i administracions sanitàries
per la Universitat Autònoma de Barcelona.
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En l’àmbit professional, ha exercit de metgessa a l’EAP de l'ABS de Tona entre
1994 i 2002. Va estar al capdavant de la direcció Mèdica del Servei d'Atenció
Primària del Bages - Bergadà i Solsonès fins el desembre de 2007.
Va ser Directora Assistència i Adjunta de la Gerència Territorial Catalunya
Central de l'ICS i directora del Servei d'Atenció Primària de l'Anoia fins l’octubre
de 2011.
Del 2011 al 2013 va exercir de metge de l'EAP d'Igualada Urbà. Del 2013 al
2016, directora del l'EAR del grup Mutuam; del 2016 al 2018, gerent de la Regió
Sanitària Catalunya Central del Servei Català de la Salut i el 2018 va ser
nomenada sotsdirectora del Servei Català de la Salut, càrrec que ocupa
actualment.
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Altres Acords de Govern
Aprovada la modificació dels estatuts del Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya
El Govern ha aprovat la modificació dels estatuts del Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), ubicat a Solsona. La Junta del CTFC
va aprovar la modificació dels Estatuts per actualitzar, d’una banda, la
composició de la Junta amb motiu de la incorporació de dos nous membres: la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Solsona; i de l’altra, s’incorpora un
tercer representant de la Generalitat de Catalunya a l’esmentada Junta del
CTFC i s’actualitza l’annex dels estatuts on hi figura la composició del CTFC.
També es modifica la regulació de les aportacions dels ens consorciats.
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