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El Govern dona llum verda a un nou Decret llei amb el
qual es vol reconèixer la implicació, l’esforç i el
compromís dels professionals de l’àmbit sanitari i
residencial durant la pandèmia


Es compensarà amb 140 milions d’euros els treballadors del
sistema públic de salut i residencial que han treballat durant l’esclat
de la Covid-19

El Govern ha aprovat un Decret llei amb mesures extraordinàries en matèria de
personal que afecta els treballadors dels àmbits de la salut pública de Catalunya
i dels serveis socials de caràcter residencial de la gent gran, discapacitat
intel·lectual i física. La finalitat és reconèixer la implicació, l’esforç i el compromís
que aquests professionals han realitzat durant més de dos mesos de la
pandèmia del coronavirus, en condicions complexes i intenses en veure alterats
els seus horaris i tasques habituals, i amb un desgast tant físic com emocional.
En aquest sentit, pel que fa al sistema públic de salut i les residències, es preveu
compensar els professionals que han treballat durant la part més intensa de
l’epidèmia de la Covid-19 amb un total de 140 milions d’euros.
Els professionals sanitaris que van treballar en aquesta emergència entre l’1 de
març i el 31 de maig, tant presencial com telemàticament, rebran una
compensació econòmica en la nòmina del mes d’agost que oscil·larà entre els
350 i els 1.350 euros. A més, en el cas de professionals que hagin estat de
baixa per la Covi-19, la baixa es comptarà com a temps de treball efectiu.
Aquesta compensació és equiparable a la que ja han fet altres països, com
França o Bèlgica.
El Govern també ha aprovat avui les gratificacions extraordinàries amb motiu
de la pandèmia de la Covid-19, que recompensarà l’esforç i les hores extres
realitzades a les persones treballadores de les residències de gent gran i de
persones amb discapacitat.
El Govern pagarà un complement de productivitat extraordinari als professionals
que hagin prestat serveis a l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter
residencial de gent gran i persones amb discapacitat física i intel·lectual, entre
l’1 de març i el 31 de maig, realitzant tasques de manera fonamentalment
presencial directament vinculades a la pandèmia de la Covid-19.
L’Executiu pagarà la mateixa quantia, 900 euros, a les persones treballadores
de les residències públiques que hagin treballat en primera línia durant la crisi
sanitària, ja siguin auxiliars de geriatria, personal d’atenció directa a persones
amb discapacitat, coordinadors assistencials, metges/metgesses o
infermers/infermeres. Per altra banda, les persones que hagin treballat de forma
fonamentalment presencial en tasques directament relacionades amb l’activitat
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d’aquests centres, però que no ho hagin fet en l’atenció directa de persones,
rebran una compensació de 500 euros.
Alhora, el Govern també realitzarà una convocatòria extraordinària per
compensar de forma directa les persones treballadores dels centres privats
amb finançament totalment o parcialment públic, sempre que hagin prestat
serveis d’activitat assistencial entre les mateixes dates i així ho acreditin.
El Decret llei especifica que el personal que no hagi prestat serveis efectius
durant la totalitat del període comprès entre l’1 de març i el 31 de maig, o bé ho
hagi fet a temps parcial, percebrà la quantia proporcional al temps treballat, i
que el temps en situació d’incapacitat temporal per resultar positiu o contacte
aïllat per la Covid-19 es considerarà temps de serveis efectius.
Aquest Decret llei s’estructura en tres articles, quatre 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 aprova un nou Decret llei de mesures
extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i
administratiu


S’obrirà una línia d’ajuts per valor d’1,4 milions d’euros per
fomentar la contractació de treballadores de les cures en situació
d’irregularitat



Es destinaran 1,25 milions d’euros a la prestació de primera
acollida per ampliar l’activitat formativa de persones migrades

El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei que inclou mesures que
afecten l’àmbit social, tributari i administratiu i que complementen d’altres
aprovades pel Govern anteriorment amb l’objectiu de pal·liar els efectes
desfavorables que ha ocasionat la pandèmia del coronavirus.
Dins de l’àmbit social, la norma aprovada avui inclou un paquet de mesures de
suport a les treballadores de les cures i la llar, un col·lectiu caracteritzat per la
situació d’irregularitat administrativa i que sovint es veu abocat a treballar en
l’economia submergida. Entre aquestes mesures destaca una línia d’ajuts per
valor d’1,4 milions d’euros per fomentar la contractació de treballadores de les
cures en situació d’irregularitat. L’import de l’ajut serà l’equivalent a la
contribució de la persona ocupadora en impostos i seguretat social, és a dir,
2.685 euros si el contracte és pel salari mínim interprofessional durant un any.
Se’n podran beneficiar les persones o entitats sense ànim de lucre que ofereixin
un contracte per treballar en l’àmbit de la llar i de les cures, a temps complert i
amb remuneració igual o superior al salari mínim interprofessional.
El Govern també destinarà 200.000 euros al foment de l’autoocupació i el treball
cooperatiu per accedir a l’arrelament, és a dir, ajuts a la constitució de
cooperatives entre treballadores de les cures que facin contractacions de
regularització, així com a aquelles persones que regularitzin la seva situació a
través d‘un projecte d’autoocupació.
També es dedicaran 300.000 euros al suport jurídic i difusió de l’arrelament
social com a via de contractació de persones actualment en situació irregular, i
300.000 euros més en ajuts a la formació ocupacional per a treballadores de
les cures que els permeti accedir a aquestes ofertes de contractes i la seva
regularització.
Per altra banda, també es preveu una altra línia d’ajuts enfocada al suport
educatiu a les famílies d’origen immigrant: per a xarxes de suport social a
l’aprenentatge (200.000 euros), ajuts a la formació a famílies immigrants per al
suport educatiu (430.000 euros) i un pla pilot de formació en programació TIC
(100.000 euros).
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Dins del paquet de mesures presentat també hi ha nous recursos per ampliar
l’activitat formativa del servei de primera acollida de persones migrades
(coneixements de català, de la societat catalana i del món del treball), que és
condició necessària per als processos d’arrelament social que donen lloc a la
regularització administrativa, a més de potenciar la formació en línia.
Concretament, es destinaran 1,25 milions d’euros a la prestació del servei de
primera acollida en formats presencials i no presencials, i 100.000 euros a la
prestació de cursos d’alfabetització en línia.
Per últim, també es destinaran nous recursos per fomentar que empreses i
organitzacions elaborin i implementin plans d'igualtat d'oportunitats entre dones
i homes. El pressupost inclou la convocatòria d’ajuts per un valor de 450.000
euros, a més d’una partida de 50.000 euros per a assessorament tècnic i difusió.
El Govern també ha aprovat destinar 500.000 euros a fomentar que empreses
i organitzacions elaborin i implementin plans d'igualtat d'oportunitats entre
dones i homes. El pressupost inclou la convocatòria d’ajuts per un valor de
450.000 euros, a més d’una partida de 50.000 euros per a assessorament tècnic
i difusió.
Els plans d'igualtat s’hauran d’elaborar amb les eines creades per la Direcció
General d'Igualtat i hauran d’incloure diagnosi, pla d’acció, calendari d’execució,
persona responsable, recursos i avaluació. També hauran de disposar d’un
procediment o protocol específic, negociat amb els representants dels
treballadors i les treballadores, per a prevenir i abordar l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe. La Direcció General d’Igualtat farà
l’acompanyament i assessorament necessari a totes les empreses i
organitzacions que prenguin part d‘aquest programa.
Mesures fiscals i administratives
El Decret també inclou una mesura en l’àmbit del cànon de l’aigua que
complementa d’altres ja implementades durant els darrers mesos per pal·liar els
efectes de la Covid-19, amb l’objectiu de donar resposta a la situació de crisi
econòmica en la qual es troben moltes famílies que poden trobar dificultats a
l’hora de fer front al pagament d’aquest tribut. En aquest sentit, la norma
aprovada avui flexibilitza el règim de justificació de rebuts de factures de
consum d’aigua impagades per part de les entitats subministradores.
Finalment, el text aprovat avui ajusta els terminis de formulació i aprovació dels
comptes anuals de l’exercici 2019 de les entitats del sector públic de la
Generalitat de Catalunya perquè la presentació del Compte General de la
Generalitat d’aquest any es pugui fer dins el 2020 i no salti d’exercici comptable.
Així, les entitats tindran fins a l’1 de setembre per presentar els comptes i fins a
l’1 de novembre per aprovar-los. Posteriorment, la Intervenció General haurà
de presentar el Compte General davant la Sindicatura de Comptes l’1 de
desembre, com a màxim. I, per últim, la flexibilització de les condicions fixades
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a les bases reguladores de les subvencions s’amplia fins al 30 de setembre del
2020.
Aquest Decret llei, que s’estructura en dos títols, dividits en dos capítols
cadascun d’ells, vint-i-dos articles, cinc disposicions addicionals, dues
disposicions transitòries i dues disposicions finals, entrarà en vigor el mateix dia
de la seva publicació en el DOGC.
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El Govern modifica
recreatives i d’atzar

el

reglament

de

màquines



Afegeix noves variables de màquines recreatives amb premi de
tipus B, ja existents, especials per a salons de joc, bingos i casinos



Garanteix la protecció dels col·lectius més vulnerables, ja que
aquestes màquines només es podran autoritzar en establiments de
joc que, per llei, disposin de control d’accés per a menors d’edat i
les persones inscrites en el registre de prohibits

El Govern ha aprovat la modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel
qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar. L’objectiu és
introduir noves variants a la modalitat, ja existent, de màquines recreatives amb
premi de tipus B, especials per ser instal·lades, només, en salons de joc, sales
de bingo i casinos. D’aquesta manera, es garanteix la protecció dels col·lectius
més vulnerables, ja que aquestes màquines només es podran autoritzar en
establiments de joc que, d’acord amb la legislació vigent, disposin de control
d’accés per a menors d’edat i les persones inscrites en el registre de prohibits.
En aquest sentit, la norma aprovada avui, regula des del preu de partida a
l’import màxim dels premis que es pot obtenir amb aquesta modalitat de joc, o
una programació del joc que impliqui un retorn, com a minin, del 80% en premis.
El Decret també estableix, per exemple, que aquestes màquines no es poden
interconnectar amb d’altres instal·lades a altres establiments de joc.
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El Govern destina 2,4 milions d’euros a la reparació dels
danys estructurals causats pel temporal Gloria al port
de Blanes


Les obres consistiran en el reforç del dic de recer

El Consell Executiu ha aprovat la declaració d’emergència per a la reparació
dels danys estructurals que va patir el dic de recer al port de Blanes a causa del
temporal Gloria. Les obres consistiran en el reforç del dic de recer, especialment
en la tercera alineació d’aquesta infraestructura, on el temporal va causar un
esvoranc a l’escullera i una obertura a l’espatller en un tram de 30 metres de
longitud. Ports de la Generalitat invertirà 2,4 milions d’euros per arranjar aquests
desperfectes i les obres tindran un termini d’execució de nou mesos.
Les obres consistiran en la retirada de l’escullera, col·locada durant l’actuació
provisional, i els enderrocs del tram d’espatller i del paviment afectats. Un cop
fet això, es reforçarà la part exterior del dic de recer amb la reposició de pedra
d’escullera i blocs de formigó. Després, es construirà un nou tram d’espatller i
es pavimentarà la part del moll afectada.
La crisi sanitària de la COVID-19 ha influït en l’endarreriment dels estudis, la
redacció de projecte i les tramitacions pertinents. Un cop s’ha disposat dels
estudis i el projecte ja s’està en disposició de poder començar les obres.
Un cop la situació actual ho ha permès, s’han realitzat una sèrie de simulacions
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En aquest estudi s’ha exposat el
dic a diferents tipus d’onatge i vent per analitzar les diferents situacions
produïdes. Dels resultats obtinguts en aquestes proves n’ha sortit la millor
solució per arranjar els desperfectes ocasionats pel temporal i per preparar
aquesta part del port per a futurs temporals similars al Gloria. Paral·lelament,
s’ha anat redactant el projecte d’obres a executar per reparar el dic de recer.
Actuació provisional
Ports va actuar amb celeritat i l’endemà del temporal va fer una primera actuació
provisional per arranjar l’esvoranc causat pel fort onatge a l’escullera i l’obertura
feta a l’espatller en un tram d’uns 30 metres de longitud. Aquesta actuació
provisional d’emergència va consistir a posar peces d’escullera per tapar
l’esvoranc i l’obertura de l’espatller.
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El Govern autoritza subvencionar l’ampliació del
dipòsit controlat del Berguedà
El Consell Executiu ha acordat aquest dimarts autoritzar l’Agència de Residus
de Catalunya (ARC), del Departament de Territori i Sostenibilitat, a concedir una
subvenció directa al Consell Comarcal del Berguedà per finançar l’onzena fase
d’ampliació del dipòsit controlat de residus municipals de la comarca. L’import
màxim de la subvenció és de 403.957 euros, que inclourà la preparació
d’aquesta última fase autoritzada i el segellament de la part de la fase en
explotació que ja ha arribat a la cota definitiva.
La subvenció està prevista en el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de
Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PINFRECAT), que garanteix el
finançament de totes les actuacions previstes.
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Altres Acords de Govern
Aprovada una subvenció a la Fundació EURECAT
El Govern ha aprovat autoritzar el Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública a atorgar una subvenció a la Fundació EURECAT, per un
import total de 410.000 euros, per al finançament d’activitats TIC de l’anualitat
2019, dins de l’estratègia SmartCAT.
L’estratègia SmartCAT, alineada amb l’estratègia “Europa 2020” de la Comissió
Europea, estén el concepte Ciutat Intel·ligent (“Smart City”) a escala de país i
desplega un programa que aprofita l’ús de la tecnologia i la informació digital
per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure
una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.

Aprovada la subscripció de l’addenda de modificació i pròrroga del
Conveni pel amb el Fons Espanyol de Garantia Agrària, OA
El Govern ha aprovat l’acord pel qual s’aprova la subscripció de l’addenda de
modificació i pròrroga del Conveni pel qual el Fons Espanyol de Garantia
Agrària, OA, com a autoritat de certificació del Fons Europeu Marítim i de la
Pesca (FEMP), encarrega a la Generalitat de Catalunya la gestió de
determinades funcions en la seva condició d’organisme intermedi de
certificació.
El Programa operatiu per a Espanya del FEMP corresponent al període 20142020, aprovat per la Comissió Europea el 17 de novembre, recull les
disposicions d’execució d’aquest programa i inclou la identificació de les
autoritats de gestió, certificació i auditoria, i també dels organismes intermedis
de l’autoritat de gestió i de la de certificació, entre els quals hi ha l’organisme
intermedi de certificació de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Per mitjà d’aquest conveni entre l'autoritat de certificació i els organismes
intermedis de certificació s'estableixen els acords sobre les tasques que
s'encomanen.
No s’havia articulat la figura jurídica que desenvolupés la relació i les tasques
que s’havien de realitzar amb aquesta designació d’acord amb el que preveu
l’article 58 del reglament, i mancava la l’acord per escrit que regulés les
relacions entre l'Òrgan de Certificació i l’Òrgan Intermedi de Certificació amb
l’encàrrec d’aquestes funcions que regula el reglament. Aquest conveni es
deriva de diferents recomanacions d’auditories de sistemes realitzades al
Ministeri i a les diferents Comunitats Autònomes.
Per mitjà d’aquesta addenda entre l'autoritat de certificació i els organismes
intermedis de certificació es prorroga la duració del conveni derivat de la
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possible ampliació de la duració i els efectes derivats de la implementació del
Programa del programa operatiu per a Espanya del FEMP, corresponent al
període de programació 2014-2020.
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