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El Govern aprova un nou Decret llei per adaptar el 
funcionament de l’Administració a la fi de l’estat 
d’alarma 
 

 Es mantenen i ajusten mesures d’urgència adoptades en els darrers 
mesos en els àmbits sanitari i administratiu 

  
El Govern de la Generalitat continua aprovant mesures en diversos àmbits per 
pal·liar els efectes que ha ocasionat la Covid-19, d’ençà que al març 
l’Organització Mundial de la Salut declarés la situació d’emergència ocasionada 
per la pandèmia internacional. Algunes d’aquestes mesures, fins ara vinculades 
a l’estat d’alarma, resulta necessari mantenir-les o adaptar-les per evitar que 
decaiguin i, per això, el Govern ha aprovat un Decret llei de mesures 
extraordinàries en matèria sanitària i administrativa en què destaquen accions 
de continuïtat respecte de la posada al servei del Sistema públic de salut dels 
recursos de centres i establiments sanitaris privats i de mútues d’accidents de 
treball. 
  
Entenent que actualment la crisi sanitària -tot i que continguda- encara no s’ha 
superat, cal preservar aquelles eines de gestió eficaces per afrontar 
col·lectivament la pandèmia i garantir el dret a la protecció de la salut de la 
població en les millors condicions possibles. L’evidència clínica apunta la 
incidència de possibles rebrots de la malaltia i davant això, l’experiència 
acumulada ha demostrat l’interès social a mantenir oberts canals 
institucionalitzats per facilitar a l’autoritat sanitària un accés immediat a 
l’augment de la capacitat productiva del Sistema Sanitari Integral d’Utilització 
pública de Catalunya (SISCAT). 
  
I això es concreta en el fet que, segons les necessitats del Sistema Sanitari 
Públic de Catalunya per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, 
s’habilita el Departament de Salut (a través del Servei Català de la Salut) per 
disposar de la capacitat productiva dels centres i establiments sanitaris privats, 
laboratoris clínics i mútues d’accidents de treball, per dotar-se de major 
capacitat assistencial de forma immediata en cas que, a causa de la incidència 
directa o indirecta de la pandèmia, es requereixi. Aquesta habilitació comporta 
la integració funcional, transitòria i parcial, d’aquests centres i establiments al 
Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), de 
manera que hauran d’atendre els encàrrecs d’activitat procedents del Servei 
Català de la Salut. 
  
En aquest sentit, les condicions actuals de l’evolució de la pandèmia no 
justifiquen una reserva integral de tot el potencial assistencial dels recursos 
sanitaris privats, ni una intervenció sobre els mateixos; no obstant, les 
necessitats de salut pública i una planificació responsable i coherent amb 
aquesta realitat, sí que justifiquen preservar la capacitat d’accés immediat del 
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Sistema públic de salut als seus recursos i la continuïtat de la seva integració 
funcional, en termes temporals, al SISCAT sota una triple dimensió. 
  
En primer lloc, durant el període transitori de recuperació de la normalitat en 
l’àmbit de l’atenció sanitària: en aquest sentit, la dedicació integral dels recursos 
públics a la pandèmia també ha sotmès a tensió la seva activitat ordinària, i 
l’afectació sobre l’assistència pot mitigar-se si, temporalment, el SISCAT veu 
ampliats els seus recursos funcionals. En segon lloc, per afrontar augments de 
demanda assistencial fruit de la incidència directa de la Covid-19, que poden 
manifestar-se amb un alt grau de variabilitat en funció de cada territori: tot 
plegat, requereix mantenir estructures de resposta flexibles i immediates, 
procurant protegir la continuïtat dels serveis en el conjunt de línies assistencials. 
En tercer lloc, sota la perspectiva d’abordar plans de contingència en aquells 
àmbits on sigui necessari i amb la intensitat que la realitat de cada supòsit 
exigeixi. 
  
A més, la posada a disposició dels laboratoris inclou la facultat d’imposar 
autoritzacions per a la realització de proves de caràcter privat per garantir la 
disponibilitat de la capacitat productiva màxima pel sistema públic de salut en 
cas de necessitat, així com poder adoptar mesures per a l’establiment de preus 
màxims aplicables a la realització de proves diagnòstiques per garantir un accés 
en condicions d’equitat i evitar el risc de qualsevol situació. 
  
Tot i que l’evolució de la pandèmia mostra signes positius, el deure de donar 
una resposta eficaç aconsella una acció proactiva i decidida de l’autoritat 
sanitària per anticipar-se als pitjors escenaris. En aquest sentit, les polítiques i 
mesures normatives ja desenvolupades amb èxit fins al moment, no poden, 
encara, suprimir-se sense incórrer en un risc innecessari. Les extensions 
funcionals d’espais al servei de centres hospitalaris del SISCAT al conjunt del 
país són una xarxa de seguretat per absorbir pics de pressió assistencial com 
a conseqüència directa de la pandèmia. L’autoritat sanitària, doncs, actuant a 
través del Servei Català de la Salut, ha de continuar retenint la capacitat per 
gestionar-les i valorar la seva necessitat de continuïtat en cada context, sempre 
en funció de les previsions dels experts en salut pública i la valoració objectiva 
de les necessitats i la capacitat d’obtenir la cobertura requerida per a l’atenció 
sanitària en cada moment. Aquesta necessitat també aconsella mantenir la 
mesura d’exceptuar aquests espais de les regulacions tecnicosanitàries i 
l’autorització sanitària. 
  
L’impacte de la pandèmia de la Covid-19 sobre el nostre país ha exigit un 
sobreesforç al sistema públic de salut de Catalunya. Cal posar en valor que la 
implicació dels professionals i entitats del sistema ha estat exemplar i, a la 
vegada, s’ha complementat amb una àmplia mobilització dels recursos 
disponibles al conjunt de la societat, en especial amb la suma a la resposta 
assistencial dels centres i establiments sanitaris privats i de les mútues 
d’accidents de treball organitzada per l’autoritat sanitària (Departament de Salut 
i Servei Català de la Salut) en coordinació amb el conjunt del sistema. 
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 Mesures de caràcter administratiu 
  
Pel que fa a les mesures de caràcter administratiu, a l’àmbit de les cooperatives 
es prorroga fins al 31 de desembre de 2020 la capacitat dels consells rectors 
per acordar la suspensió total o parcial de l’activitat cooperativitzada de les 
persones sòcies treballadores, sòcies de treball o persones treballadores, quan 
la cooperativa tingui més de 100 socis o treballadors i no sigui possible celebrar 
assemblees presencials ni telemàtiques. 
 
El Decret també modifica els terminis previstos per a les reunions de les 
persones jurídiques de dret privat, juntes de propietaris en règim de propietat 
horitzontal i cooperatives catalanes. Així, el còmput dels terminis per convocar 
reunions ajornades i per aprovar i presentar comptes anuals es reprendrà una 
vegada transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l’estat 
d’alarma. A més, s’estén fins al 31 de desembre de 2020 la possibilitat de 
celebrar reunions i adoptar acords per videoconferència, i s’admet fins a la 
mateixa data l’adopció d’acords sense reunió. 
 
També se suspèn fins al 30 d’abril del 2021 l’obligació de convocar les juntes 
de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal, tot i 
que s’admetrà la possibilitat que la junta ordinària es pugui reunir abans amb 
les mesures de seguretat aplicables. El darrer pressupost de l’entitat aprovat 
restarà prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària. 
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El Govern endega el Pla de vigilància de la qualitat de 
les aigües de bany per a la temporada 2020 

 
 Com cada estiu, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) farà el control 

de la qualitat sanitària de l’aigua a 234 platges i 13 zones de bany 
interiors  
 

El Consell Executiu ha rebut la comunicació del Pla de vigilància de la qualitat 
de les aigües de bany per a la temporada 2020 que posa en marxa el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i que abasta tant les aigües costaneres i com la de les zones de 
bany interiors.  
El Pla té tres línies d’actuació estratègiques i enguany ve molt marcat per la 
incidència de la Covid-19. 
 
Protocol preventiu per a la gestió de les aigües de bany i platges  
 
En primer lloc, el protocol de mesures preventives per a la gestió de les aigües 
de bany i platges motivades per la COVID-19, per vetllar per la qualitat, 
seguretat i salubritat de les aigües de bany.  
 
Així, enguany es vetllarà per la qualitat d’un total de 234 platges (253 punts de 
control) i 13 zones de bany interiors, amb 9 mostrejos programats (5 a les zones 
de bany interiors) que es duen a terme entre el 15 de juny i el 15 de setembre, 
amb una freqüència mínima quinzenal, tal i com estableix la directiva europea 
d’aigües de bany. 
 
Els indicadors de contaminació fecal que la directiva europea estableix fins a  
dia d’avui pel control de les aigües de bany (Escherichia coli i enterococs 
intestinals) són suficients per poder detectar possible afecció per aigua fecal al 
medi i afrontar amb garanties la vigilància de la qualitat de l’aigua. Per tant, quan 
es detectin aquests indicadors o se’n tingui sospita que pugui haver aigües 
residuals urbanes a les zones de bany, caldrà actuar amb diligència i 
preventivament, tal i com l’ACA ja ha fet en temporades de bany anteriors 
seguint el RD 1341/2007, i la Directiva 2006/7/CE de gestió de la qualitat de les 
aigües de bany, però extremant les mesures de control i prevenció per a la 
temporada 2020. 
 
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recentment també ha assenyalat que 
el risc de transmissió a causa de la Covid-19 a través del bany recreatiu es 
relaciona més amb una manca de respecte de les mesures de comportament i 
distanciament social entre persones que no pas degut a la possible presència 
del virus a l'aigua. Si l'aigua de la zona de bany és classificada sanitàriament 
com excel·lent o bona, el risc es pràcticament nul. 
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Mesures per a la seguretat dels banyistes 
 
L’ACA, en coordinació amb Costes i Protecció Civil, també té a punt un protocol 
de recomanacions sobre com gestionar les zones de bany en l’actual situació 
de pandèmia provocada per la Covid-19 i per garantir la salut dels banyistes.  
L’ACA, en aquest sentit, ha definit una sèrie de mesures per garantir la seguretat 
dels banyistes i de les persones usuàries de les platges:  
 

1. Es proposa restringir el bany a les platges qualificades amb categoria 
insuficient en la temporada de bany 2019, concretament a dues, la del 
Fòrum a Sant Adrià de Besòs i la del rec del Molí a l’Escala, i en les que 
s’estan efectuant mesures per a la millora de la qualitat de les aigües. 
Pel que fa a les zones de bany interior, també es proposa restringir el 
bany a la platja d’Ogern, a Bassella, perquè no es pot garantir un cabal 
d’aigua suficient per mantenir unes bones condicions de salubritat a la 
zona de bany.  
 

2. Es planteja restringir el bany a les desembocadures d’aigües dolces a 
mar (rius, canals, riuets o recs), concretament a 30 platges de 20 
municipis on hi desemboquen cursos fluvials naturals de forma contínua, 
susceptibles d’aportar alguna traça de contaminació fecal, i que són 
objecte de seguiment per part de l’ACA, i en especial durant la temporada 
de bany de 2020.  
 
En coordinació amb els ens locals, es proposa informar de manera 
permanent amb diversos cartells i acordonar els trams de les zones de 
bany per evitar l’accés de la ciutadania. En aquest sentit, es recomana 
una distància mínima de 100 metres a banda i banda del punt d’aportació 
d’aigua, en el cas de rius i per canals i recs una distància de 50 metres.  
 

3. Restringir el bany a les platges durant episodis de pluges o en situacions 
d’incidències puntuals, entre 24 i 72 hores. Diverses platges de les 
comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme són les que 
tenen un risc més alt d’alteració de la qualitat de l’aigua en cas de pluges 
intenses a l’estar en zones densament poblades i a prop de 
desembocadures de rius, torrents, canals de pluvials, entre d’altres. 
 

4. Informar diàriament de l’estat de les aigües de bany a PlatgesCAT i 
publicar avisos de precaució en els casos que siguin necessaris. 
 

5. Fer el seguiment  diari de les infraestructures de sanejament del litoral i 
vetllar pel seu correcte funcionament; en casos puntuals  d’incidències, 
aplicar les mesures correctores necessàries i fer controls addicionals a 
les aigües de bany si es detecten episodis de contaminació fecal fins 
comprovar la restitució de la qualitat. 
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Bany en rius i zones no controlades 
 
El bany en aigües interiors no declarades aigües de bany (trams de rius, gorgs 
i altres similars) no està específicament regulat en la normativa per l’emergència 
sanitària per la Covid-19 ni tampoc es duu a terme cap control de la qualitat 
sanitària de les aigües de bany. Cal tenir en compte que l’article 50 del Reial 
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’aigües, estableix que l’accés a la llera dels rius no està prohibit, sempre que 
no es facin activitats que alterin la seva qualitat.  
 
Cal tenir en compte, a més, que hi ha zones de bany interiors que estan 
regulades per ajuntaments i ens locals, motiu pel qual es recomana comprovar 
abans d’anar a la zona de bany si la zona escollida té establert algun règim de 
limitacions d’accés, aforament o permanència en la platja, o limitacions en 
l’accés als aparcaments. En aquest casos, aquest any, l’ajuntament pot prohibir 
el bany pel risc de coronavirus en cas que no es pugui garantir la seguretat dels 
banyistes. 
 
També des de l’ACA es fan altres recomanacions als usuaris com mantenir les 
distàncies de seguretat i higiene, evitar les aglomeracions i deixar l’entorn en 
les condicions adequades.  
 
Eficiència en el control de qualitat 
 
La tercera línia estratègica del Pla de vigilància de la qualitat de les aigües està 
vinculada a la recerca i la innovació. Els mètodes oficials d’identificació i 
recompte dels indicadors de contaminació fecal (Escherichia coli i enterococs 
intestinals) que prescriu la Directiva europea d’aigües de bany (2006/7/CE) i el 
Reial Decret 1341/2017 es fan mitjançant tècniques de cultiu que s’efectuen en 
el laboratori i que requereixen d’un temps mínim d’anàlisi d’entre 24 i 48 hores. 
Aquests mètodes de cultiu de microorganismes s’apliquen a tots els  països de 
la UE i s’utilitzen pel control periòdic programat de la qualitat de les aigües de 
bany.  
 
Amb l’objectiu de reduir el temps per obtenir els resultats analítics, l’ACA té 
previst impulsar una línia d’actuació estratègica vinculada a la recerca i la 
innovació. Així, s’estan analitzant alternatives de cara a futures temporades per 
a desenvolupar noves metodologies de control de la qualitat de l’aigua, que 
permetin prendre mostres a peu de platja i poder facilitar els resultats i les 
mesures que se’n derivin de forma àgil. 
 
Això permetrà millorar la gestió dels episodis de contaminació a les platges (i 
aigües de bany en general) en casos de pluges o incidències de sanejament, i 
en l’avaluació de fonts potencials de contaminació. 
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Grup de recerca de la Covid-19 a les aigües residuals 
 
La tercera línia estratègica és la creació d’un grup de recerca d’aigües residuals 
i Covid-19 amb institucions del món científic i universitari, nacional i europeu. 
Les 525 depuradores en servei a Catalunya sanegen les aigües residuals del 
97,1% de la població. Quan aquestes han passat pels processos de tractament 
necessaris, són aportades a medi (a riu o a mar). Per analitzar la presència en 
les aigües residuals del virus de la Covid-19, l’ACA i l’ICRA establiran una 
col·laboració per determinar la seva presència a l’aigua i comprovar si els 
processos de depuració actuals són efectius per eliminar-lo.  
 
Cal tenir en compte que les depuradores ja eliminen un elevat número de 
bacteris presents en les aigües residuals i que els diferents tractaments que 
s’apliquen ja són suficients per eliminar-los de l’aigua residual.  
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El Govern sol·licita al Parlament tramitar per la via 
d’urgència extraordinària el Projecte de llei de 
facilitació de l’activitat econòmica  
 

 La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha generat una crisi 
econòmica sense precedents, que exigeix dotar-se de tots els 
mitjans a l’abast per ajudar els autònoms i les empreses 
 

 El Govern vol reduir a la meitat els terminis per a l’aprovació de la 
norma elaborada des del Departament d’Empresa i Coneixement per 
tal de disposar d’una marc legal que ajudi els autònoms i les 
empreses a reactivar l’activitat 

 
 La futura llei beneficiarà 564.000 empreses i suposarà un estalvi de 

més de 38 milions d’euros anuals als agents empresarials 
 
El Consell Executiu ha acordat sol·licitar al Parlament tramitar per la via 
d’urgència extraordinària el projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica. 
Amb motiu de la situació econòmica generada per la Covid-19, el Consell 
Executiu ha decidit demanar a la Mesa del Parlament la tramitació urgent del 
projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica. 
 
El Govern vol reduir a la meitat els terminis per a l’aprovació de la norma 
elaborada des del Departament d’Empresa i Coneixement per tal de disposar 
d’una marc legal que ajudi els autònoms i les empreses a reactivar l’activitat. El 
text, que va entrar al Parlament a principis d’any, té l’objectiu d’impulsar 
l’activitat econòmica, establint els criteris i instruments per fer més àgil i eficient 
la relació entre administracions i empreses i emprenedors. 
 
La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha generat una crisi econòmica 
sense precedents, que exigeix dotar-se de tots els mitjans a l’abast per ajudar 
els autònoms i les empreses. La simplificació administrativa i la reducció de 
càrregues és una manera d’injectar recursos a l’economia productiva i 
l’aprovació de forma urgent de la Llei de facilitació de l’Activitat econòmica ho 
faria possible, de manera que se sol·licita tramitar el Projecte de llei de facilitació 
de l’activitat econòmica per la via d’urgència extraordinària, que preveu el 
Reglament del Parlament.  
 
El projecte de llei, aprovat pel Govern el gener passat, assenta les bases 
d’aquesta normativa pionera a Europa, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat 
econòmica, establint els criteris i instruments per fer més àgil i eficient la relació 
entre les administracions catalanes i les empreses i emprenedors. Es tracta 
d’una regulació sense precedents a nivell europeu en l’àmbit de l’activitat 
econòmica, ja que farà possible l’aplicació del principi “Only Once” que impulsen 
les directrius de la Unió Europea integrant els tres nivells d’administració (català, 
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local i estatal), i pel qual pel qual empreses i emprenedors només han d’aportar 
un cop les seves dades en posteriors relacions amb qualsevol administració. 
 
Una altra de les novetats de la futura llei és la creació una “autopista 
administrativa” per a projectes empresarials “estratègics”, afavorint la 
implantació d’empreses amb valor afegit i presència tecnològica, especialment 
els que impliquin inversions productives preferentment en l’àmbit industrial i 
logístic.   
 
El text també preveu mesures per reduir les càrregues burocràtiques, 
minimitzant la intervenció administrativa; ofereix serveis proactius a l’empresa, 
basats en la gestió i l’anàlisi de les seves dades; i estableix un nou model de 
relació entre l’empresa i les administracions. Aquest nou model de relació es 
fonamenta en la confiança mútua, la relació digital per defecte, l’aportació de 
dades una única vegada, l’eliminació de les càrregues administratives 
innecessàries, l’estandardització dels procediments, la celeritat en la tramitació, 
i la transparència.  
 
Aquesta normativa beneficiarà 564.000 empreses i  362.000 autònoms (el 89% 
de les empreses i el 91% dels autònoms) i suposarà un estalvi de 38,4 milions 
d’euros anuals per als agents empresarials beneficiats. 
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El Govern aprova el model i l’estratègia de política fiscal 
corporativa de la Generalitat i el conjunt del sector 
públic 
 

 S’encomana a la Secretaria d’Hisenda l’elaboració del programa 
d’actuacions per implementar l’estratègia 
 

 Gràcies a aquesta política fiscal corporativa, la Generalitat tindrà 
una visió global de la fiscalitat que li permetrà guanyar en eficiència 
i estalviar costos 

  
El Govern ha donat llum verda al model de política fiscal corporativa de la 
Generalitat i del seu sector públic i l’estratègia que el desenvolupa. L’objectiu 
del model és doble: d’una banda, establir un protocol d’actuació homogeni, 
integrat i coordinat en matèria fiscal que ha de permetre disposar d’una visió 
global de la fiscalitat de l’Administració de la Generalitat i  del seu del sector 
públic, i, de l’altra, establir els mecanismes d’assistència i suport tributari als ens 
que conformen l’àmbit subjectiu de la política fiscal corporativa. 
 
Aquesta visió global de la fiscalitat del sector públic permetrà guanyar en 
eficiència i estalviar costos, ja que els organismes i entitats es podran beneficiar 
de l’homogeneïtzació de criteris i procediments, així com de l’assessorament 
tributari i la formació i capacitació en fiscalitat des d’un òrgan transversal en la 
prestació d’aquests serveis. 
 
També es generaran economies d’escala, amb la internalització de determinats 
serveis de tramitació, sistemes de gestió unificats, així com la compra 
centralitzada de productes TIC. Finalment, aquesta política incrementarà la 
transparència en matèria fiscal i en el foment del compliment cooperatiu. 
 
Un model amb quatre àmbits d’actuació 
 
En aquest sentit, el model que ha dissenyat la Secretaria d’Hisenda de la 
Generalitat, gira a l’entorn de quatre àmbits d’actuació: 
 

 Governança i estratègia fiscal en la millora de l’eficiència dels recursos 
públics, la transparència i el bon govern en la gestió impositiva.  

  
 Monitoratge i  supervisió  dels  assumptes fiscals, avaluant oportunitats 

de millora continua. 
  

 Assistència i suport en matèria de fiscalitat corporativa. 
  
 Tecnologia i recursos necessaris per a l’aplicació del Model de política 

fiscal corporativa. 
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L’Acord també defineix els ens i organismes que quedaran dins l’abast del 
model i que són els 13 departaments de la Generalitat i les 192 entitats del seu 
sector públic, amb  personalitat jurídica pròpia i diferenciada, que estan 
participades majoritàriament -de forma directa o indirecta amb més d’un 50% 
del capital o amb la majoria de drets de vot- per l’Administració. 
 
Aquí s’inclouen: les entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial, 
industrial o financer; les entitats de dret públic sotmeses a dret privat; les 
societats mercantils; els consorcis; i les fundacions. El model també determina 
els aspectes organitzatius i els mecanismes de col·laboració essencials per a 
la seva posada en funcionament. 
 
Implementació en tres fases: curt, mitjà i llarg termini 
 
Tenint en compte el nombre d’actors implicats, la diversitat en la tipologia de les 
entitats i l’ampli abast dels objectius del model de política fisca corporativa, es 
requereix una implementació gradual i progressiva. Així, el desplegament del 
model es farà per etapes  i preveurà diferents accions que es duran a terme en 
el curt, mitjà o llarg termini, en funció de criteris de prioritat, viabilitat i assoliment 
de fites en cadascun dels àmbits d’actuació descrits. 
 
Compliment del Pla de Govern de la XII legislatura 
 
Amb l’adopció d’aquest Acord de Govern, es dona compliment al Pla de Govern 
de la XII legislatura que estableix, entre altres mesures, la implementació d’una 
política fiscal corporativa del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
També dona resposta a l’Acord de Govern de l’1 d’agost de 2019, que impulsa 
la definició i l’estratègia per implementar el model de política fiscal corporativa, 
que doni continuïtat al Programa d’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs, que va ser suprimit pel Consell 
de Ministres durant l’aplicació de l’article 155. 
 
La política fiscal corporativa s’alinea amb les tendències actuals de les grans 
corporacions públiques i les grans empreses d’arreu del món en matèria de bon 
govern corporatiu i bones pràctiques tributàries, que treballen per dur a terme 
una gestió eficaç del seu risc tributari i proporcionar una major seguretat jurídica 
a les seves corporacions. 
 
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, com a màxim responsable i garant 
del compliment fiscal corporatiu, amb criteris d’eficàcia i eficiència, ha de vetllar 
per la correcta i adequada gestió tributaria de la seva Administració, que anticipi 
i mitigui el possible risc fiscal i redueixi la inseguretat jurídica en l’aplicació dels 
tributs. 
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El Govern aprova injeccions de liquidat a Comforsa per 
valor de 5,9 milions d’euros 
 

 Els fons es dedicaran a operacions de deute a curt i llarg termini per 
finançar les necessitats de tresoreria de l’empresa 
 

 Aquests préstecs s’emmarquen en l’estratègia de la Generalitat per 
reforçar la competitivitat de la companyia industrial de 350 
treballadors a la comarca del Ripollès 

 
El Govern ha aprovat destinar 5.950.000 euros en injeccions de liquiditat a 
Comforsa per finançar les necessitats de tresoreria de l’empresa. Els fons es 
dedicaran a operacions de deute a curt i llarg termini i s’emmarquen en 
l’estratègia de la Generalitat per reforçar la competitivitat de la companyia 
industrial.  
 
Comforsa, que està participada totalment per l’empresa pública de la 
Generalitat, AVANÇSA, està especialitzada en la transformació d’acer per a 
forja i mecanització destinada al sector automotor. Actualment té 350 
treballadors entre els centres de treball situats a Campdevànol, Ripoll i oficines 
a Barcelona. Addicionalment als llocs de treball directes, Comforsa treballa amb 
68 proveïdors del Ripollès, Osona i la Garrotxa i, 294 de la resta de Catalunya. 
 
A partir de mitjans del 2018, l’empresa va iniciar un procés molt significatiu de 
reducció de les pèrdues i va encadenar resultats positius fins a desembre de 
2019. La crisi de la Covid-19 ha comportat una important davallada de la 
producció que fa que necessiti injecció de liquiditat.  
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El Govern aprova una inversió d’1,7 milions d’euros per 
rehabilitar i ampliar una escola a Fonollosa 
 

 Se subscriurà un conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Fonollosa per dur a terme les obres 
 

El Govern ha aprovat una inversió d’1.700.000 d’euros per a l’execució de les 
obres de rehabilitació i ampliació de l’Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa. 
Aquesta inversió econòmica serà per a la subscripció d’un conveni de 
col·laboració del Departament d’Educació amb l’Ajuntament de Fonollosa. 

 
Aquest conveni fa possible avançar en la l’ampliació de l'escola. L’aportació 
d’Educació es durà a terme en dues anualitats: 850.000 euros per al 2021 i 
850.000 euros per al 2022. 
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El Govern aprova la línia de subvencions de 2,4 milions 
d’euros de suport a microempreses i autònoms per fer 
front a la crisi de la Covid-19 
 

 També s’ha aprovat la convocatòria de subvencions del SOC de 
més d’1 milió d’euros per al desenvolupament d’espais de recerca 
de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació 

 
El Govern ha aprovat la convocatòria de subvencions de la línia 1 de mesures 
de suport a les microempreses i persones treballadores autònomes per fer front 
als efectes econòmics de la crisi sanitària de la Covid-19, per un import total de 
2,4 milions d’euros (2,16 milions d’euros l’any 2020 i 240.000 euros l’any 2021). 
 
Amb aquesta línia de subvencions, el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies finança projectes de transformació digital i de nous models de negoci 
i la seva formació associada, amb l’objectiu del manteniment de l’ocupació i la 
millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en microempreses i per 
part de persones treballadores autònomes que ocupin fins a 10 persones 
treballadores i que s’han vist afectades per les mesures preventives i de 
contenció derivades de la crisi sanitària de la Covid-19. 
 
Aquests ajuts a microempreses i persones treballadores autònomes forma part 
del Pla de xoc per a l’ocupació: persones, empreses i territori que ha posat en 
marxa el Departament per fer front a les conseqüències laborals i socials de la 
crisi sanitària de la Covid-19 i l’Estat d’Alarma, amb una dotació total de 59,29 
milions d’euros. 
 
Subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en 
l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació 
 
D’altra banda, el Govern de la Generalitat també ha aprovat la convocatòria 
2020 de subvencions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per al 
desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a 
l’ocupació, per un import total d’1.037.600 euros (830.080 euros l’any 2020 i 
207.520 euros l’any 2022). 
 
Amb aquestes subvencions, el SOC finança espais de recerca de feina que 
disposen d’una persona orientadora, i se’n poden beneficiar: 
 

 Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves 
entitats dependents o vinculades amb  competències en matèria 
d'ocupació. 

 Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim 
de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, 
que acreditin un mínim de 2 anys d’experiència en selecció de personal, 
valoració de llocs de treball i/o orientació professional. Queden excloses 
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les entitats privades que estiguin inscrites en el Registre de centres i 
entitats de formació del SOC, excepte les que hagin col·laborat en el 
programa d'orientació i acompanyament a la inserció o en el programa 
d'espais de recerca de feina. 
 

 Excepcionalment, les entitats locals que abastin un territori d’intervenció 
supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de 
planificació estratègica en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament 
local concertat amb altres agents del territori objecte d’actuació. 
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El Govern destina 770.000 euros a entitats que es 
dediquen a la reinserció i rehabilitació dels presos 
 

 Són subvencions per a projectes realitzats entre gener i desembre 
de 2020 

 
El Govern ha aprovat la concessió de 770.000 euros en subvencions per a 
entitats que realitzen projectes de reinserció i rehabilitació per a persones 
internes en centres penitenciaris o en llibertat condicional. Hi opten aquelles 
entitats que entre gener i desembre d’aquest 2020 han portat a terme projectes 
relacionats amb la prevenció d’addiccions i malalties infeccioses, la integració 
d’interns amb malalties mentals o les activitats de lleure a les presons, com ara 
teatre, pintura o fotografia, entre d’altres.  
 
Les sol·licituds s’han de realitzar per via telemàtica al portal Tràmits del web de 
la Generalitat de Catalunya. Les subvencions estan destinades a fundacions, 
associacions, institucions, organitzacions no governamentals i entitats 
d’iniciativa social, totes sense ànim de lucre, que realitzen actuacions 
destinades a promoure la reinserció social de les persones en risc d’exclusió 
social.  
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El Govern referma el seu compromís amb els drets de 
les persones LGBTI amb el manifest “un pas endavant 
cap a la diversitat LGBTI” 

 
 Coincidint amb la celebració del Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, 

Transsexual, Bisexual i Intersexual, el manifest del Govern aposta 
per un país on es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena 
llibertat. 

 
Amb motiu del Dia de l’Orgull LGBTI, que se celebra el 28 de juny, el Govern 
de la Generalitat ha promogut el manifest “Un pas endavant per la diversitat 
LGBTI”, on referma el seu compromís per fer efectius els drets de les persones 
LGBTI i per lluitar contra les discriminacions per raó d’orientació sexual i 
d’identitat de gènere.  
 
Entre altres qüestions, el text fa referència a com la situació de confinament 
arran de la Covid-19 ha afectat el col·lectiu i destaca que durant aquest període 
a Catalunya s’han detectat alguns casos d’LGBTI-fòbia familiar, en especial 
persones trans* molt joves, així com mostres d’LGBTI-fòbia a les xarxes socials 
i algun cas en espais públics. En aquest sentit, el text recorda les eines que les 
administracions han desplegat arreu del territori per atendre, informar i oferir 
suport al col·lectiu de persones LGBTI i fa una crida a les víctimes per a 
denunciar les mostres l’LGBTI-fòbia encara presents avui a casa nostra.  
 
El manifest convida també el conjunt de la ciutadania a defensar els drets i les 
llibertats de les persones LGBTI, atès que el respecte envers els altres és un 
patrimoni compartit pel conjunt de la societat i no només dels col·lectius 
discriminats. 
 
Manifest: “Un pas endavant cap a la diversitat LGBTI” 
 
El 28 de juny és el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i 
Intersexual en record dels anomenats fets de Stonewall —als Estats Units— 
que van tenir lloc el 1969, ja fa més de 50 anys. Aquell dia, persones 
transsexuals i homosexuals per primer van dir prou a la discriminació a què 
havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment d’alliberament 
LGBTI.  
 
Aquest 2020 és un any atípic, marcat per la influència de la Covid-19, que ens 
ha obligat a recloure’ns i a utilitzar nous canals per relacionar-nos entre 
nosaltres, però, alhora, ens ha permès observar quin és el grau de discriminació 
real de les persones LGBTI en l’àmbit de la pròpia llar. I hem de dir que, si bé a 
Catalunya la immensa majoria de les persones LGBTI no s’han vist vexades per 
la seva identitat o orientació sexual, s’han detectat alguns casos d’LGBTI-fòbia 
familiar, en especial persones trans* molt joves, així com la deplorable LGBTI-
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fòbia a les xarxes socials i algun cas en espais públics. És per això que cal 
continuar treballant i fer un nou pas endavant cap a la diversitat LGBTI.  
 
Avui, a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les persones 
LGBTI amb l’aprovació de la Llei 11/2014, en què es garanteixen els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a 
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com ara el Servei d’Atenció 
Integral LGBTI (SAI), desplegat a tot el territori, el qual des de la proximitat s’ha 
convertit en punt d’informació, assessorament i suport de les persones LGBTI, 
i des d’on es visibilitza el col·lectiu i s’impulsen les polítiques públiques LGBTI 
transversals, independentment que s’emmarquin en una gran ciutat o en el 
poble més petit.  
 
Des del Govern de la Generalitat volem reivindicar i defensar els drets del 
col·lectiu LGBTI, i atès que encara hi ha focus d’LGBTI-fòbia a casa nostra, fem 
una crida a les persones afectades per no callar i fer servir els canals que tenen 
al seu abast a tot el territori, i convidem tota la ciutadania a implicar-se en la 
defensa dels drets i les llibertats de les persones LGBTI. Al cap i a la fi, els drets 
del col·lectiu LGBTI són els drets de tothom, ja que el respecte envers els altres 
ha de ser patrimoni de tota la societat i no només dels col·lectius discriminats. 
 
I, per això, reconeixem el treball permanent, constant i imprescindible de les 
entitats. També donem suport i fem nostres les reivindicacions que el Consell 
Nacional LGBTI fa públiques en el seu manifest: el reconeixement dels drets 
d’asil de les persones que fugen de la LGBTI-fòbia en el seu lloc d’origen i la 
seva protecció; l’adaptació de la comunicació administrativa a la realitat no 
binària i la diversitat familiar; el reconeixement registral de tots els models 
familiars i la regularització del nom de les persones trans*; la formació dels 
professionals de les administracions públiques en drets LGBTI; el dret a la 
reproducció assistida a dones lesbianes i als homes trans*; la descentralització 
del Servei de Trànsit, que atén les persones trans*; la implementació de la seva 
presència a totes les regions sanitàries; la promoció i el foment de manera activa 
de la visibilitat i l’empoderament de les dones que sovint són invisibilitzades com 
a lesbianes darrere de les inicials LGBTI, així com de les persones bisexuals, 
tot i representar un alt percentatge de la població LGBTI. 
 
I també volem millorar l’accés a la informació de les persones sordes LGBTI en 
igualtat de drets de la resta de la ciutadania, la creació i l’administració d’un 
d’espai inclusiu i segur per a les persones grans LGBTI i/o intergeneracionals 
LGBTI, així com la formació de les persones que treballin amb persones grans 
i dependents, i tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del 
col·lectiu LGBTI és menor i, a més, està més disseminat.  
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El Govern proposa quinze mesures per lluitar contra el 
racisme i les seves causes  
 

 L’informe presentat pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies a la reunió del Consell Executiu planteja deu accions per a 
la Generalitat i cinc propostes a la societat per acabar amb les 
discriminacions per origen racial o ètnic 

 
 Té per objectiu que la diversitat de la societat arribi a la funció 

pública, les empreses, els mitjans de comunicació i les universitats, 
i garantir la igualtat de tracte en els àmbits públics i privats 

 
El Govern ha rebut l’informe elaborat pel Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies en què es proposen quinze mesures per avançar en l’erradicació del 
racisme a Catalunya i en la prevenció de discriminacions per origen racial o 
ètnic. Es tracta de deu propostes de mesures i accions per a la Generalitat i cinc 
acords per promoure entre tota la societat. Tenen per objectiu que la diversitat 
de la societat arribi a reflectir-se a tots els àmbits, com la funció pública, les 
empreses, els mitjans de comunicació, les universitats, les entitats i altres 
organitzacions socials, així com garantir la igualtat de tracte i la no-discriminació 
a Catalunya, també des de la prevenció. 
 
El racisme és una forma de dominació basada en la desigualtat que necessita i 
fomenta una construcció de l’alteritat i provoca segregació. Per tal de lluitar 
contra les seves causes, cal impulsar polítiques d’equitat, fomentar la interacció 
positiva entre la ciutadania i reconèixer la diversitat, com busquen aquestes 
quinze mesures. 

 
L’informe reflecteix que, a Catalunya, la diversitat segueix lligada encara a les 
desigualtats socials i, per exemple, el sou mitjà anual de persones treballadores 
estrangeres és molt inferior al de les persones amb nacionalitat espanyola –fet 
que s’accentua més en el cas de les dones–. 
 
Una Generalitat que reflecteixi la societat 
 
Per tal de fer “Una Generalitat que reflecteixi la societat”, el Govern proposa 
elaborar una llei que permeti l’accés dels estrangers a la funció pública. Una 
segona mesura busca facilitar l’accés a la plena ciutadania i demanar a l’Estat 
espanyol una reforma de l’accés a la nacionalitat –actualment de les més 
restrictives d’Europa– i una flexibilització de l’arrelament social per permetre la 
regularització administrativa de 150.000 persones. 
 
Amb l’objectiu de garantir “Una policia que ofereixi seguretat a tota la població”, 
un punt de l’informe recomana fer un protocol per evitar les identificacions 
policials amb biaix racial o ètnic. I una altra mesura busca tenir “Uns mitjans 
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públics que reflecteixin la societat”, a través d’un pla per incorporar la diversitat 
als mitjans de comunicació, començant pels públics. 
 
Formació en prevenció 
 
L’informe veu necessari assolir que les escoles incloguin i valorin més la 
diversitat, fent que tots els alumnes tinguin uns coneixements mínims de les 
llengües dels seus companys i companyes de classe, així com formació per 
conèixer la llengua i la societat catalanes a les famílies immigrades a les escoles 
per fomentar la seva participació. També persegueix “Una universitat amb la 
diversitat de la nostra societat”, amb un pla de mesures entre els Departaments 
de Treball, Afers Socials i Famílies, Educació i Empresa i Coneixement per fer 
que tinguin el mateix percentatge d’estudiants estrangers, gitanos o d’altres 
col·lectius desafavorits que té la societat. Entre les propostes hi ha també la de 
formar en prevenció de les discriminacions i atenció a la diversitat tots els 
funcionaris, i crear l’Oficina per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació. 
 
Alhora, l’informe veu necessari impulsar un pla de prevenció, detecció i 
intervenció sobre tots els extremismes violents; fer un protocol d’actuació 
acordat amb els ajuntaments per afrontar situacions de crisi convivencial, i 
signar el Pacte Nacional per la Interculturalitat el 2020. 
 
Acords compartits per la societat 
 
Les mesures que caldrà abordar des de la societat consisteixen en cinc acords 
sectorials: una és la de promoure un acord amb empreses, administracions, 
entitats i altres organitzacions socials (com clubs esportius) per tal que 
incorporin la diversitat a les seves entitats, amb el nom de ‘Pla 18%’, en 
referència al percentatge de persones nascudes a l’estranger que viuen al 
nostre país, encara que la diversitat de la nostra societat no es deu només a la 
immigració. 
 
També s’aborden àmbits de la vida privada on la discriminació per origen racial 
o ètnic són molt presents com són l’accés a la feina, a l’habitatge, els espais 
d’oci o l’accés a serveis. L’informe proposa un acord amb els agents del sector 
immobiliari per a processos de selecció de llogaters basats en criteris cecs i 
objectius a qualsevol altra consideració. Per un accés al treball sense 
discriminació, veu necessari un acord dels agents econòmics i socials per a la 
selecció de personal basada en competències i cega a d’altres característiques 
personals. També es proposa un acord per a l’accés a béns i serveis sense 
discriminació, incloent-hi el sector bancari, i un acord amb el sector de l’oci per 
a la protecció del dret d’accés, la prevenció del racisme, i la detecció i 
intervenció sobre les discriminacions. 
 
Per tal d’avançar en aquestes mesures, l’informe recomana convocar una 
reunió de la Comissió Interdepartamental d’Immigració, on es transformin les 
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propostes en accions concretes, i es posi calendari i recursos per executar-les 
el 2020, així com aprovar-les en un acord de Govern. 
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Altres Acords de Govern  
 
Homogeneïtzades les condicions de treball dels equips de salut pública 
 
El Govern ha aprovat ratificar l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del 
Personal d’Administració i Tècnic de la Generalitat de Catalunya, de 5 de març 
de 2020, per destinar una part dels fons corresponents a l’increment retributiu 
addicional del 0,25% de la massa salarial del 2019 a homogeneïtzar les 
condicions de treball dels col·lectius funcionarials que formen els equips de 
salut pública de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut per al 
període 2020-2024. 
 
 

Oberta la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret del 
delegat de Protecció de Dades 
 

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha comunicat al 
Govern l’obertura d’una consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de 
decret del delegat de Protecció de Dades. L’objectiu és aprovar una regulació 
específica i homogènia d’aquesta figura en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic. 
 
 

Aprovada  la tramitació d’emergència de 30 contractacions efectuades pel 
Departament d’Interior amb motiu de la Covid 19 
 

El Govern ha tramitat d’emergència 30 contractacions amb la finalitat d’afrontar 
les mesures de protecció col·lectiva, de caràcter organitzatiu i de gestió en 
relació amb el Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova 
normalitat del Pla d’emergències PROCICAT, amb motiu de la Covid-19 a 
Catalunya. 
 

La Direcció General de Protecció Civil va activar el Pla PROCICAT per malalties 
emergents en el nivell d'emergència 1 el dia 12 de març de 2020. 
 

Mitjançant la Resolució del secretari general signada el 13 de març, i prorrogada 
el 6 d’abril, el 5 de maig i, posteriorment, el 3 de juny, es va autoritzar la 
tramitació d’emergència per a la contractació de tots els subministraments, 
serveis i mitjans que siguin necessaris per afrontar la situació excepcional 
derivada de l’aplicació del Pla d’emergències PROCICAT per emergències 
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, amb 
motiu del coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. 
 



 

 

Acords de Govern. 23.06.2020  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

24 

D’acord amb aquestes quatre resolucions, el Departament d’Interior ha fet les 
30 contractacions, a l’empara de l’article 5 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de 
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica.  
 


