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El Govern aprova el Decret de preus universitaris per al curs 
2020-2021 que fixa una reducció del 30% per als estudis de 
grau i màster a partir del pròxim curs 

 
 La rebaixa per al curs 2020-2021 també inclou descomptes 

addicionals per als estudiants amb rendes més desfavorides  
 

 Amb la nova rebaixa i descomptes addicionals, un curs de grau 
estàndard de 60 crèdits costarà entre 212,4 i 1.660 euros 

 
 

El Govern ha aprovat el Decret de preus universitaris per al curs 2020-2021, 
que fixa una reducció del 30% en la matrícula dels estudis de grau i màster 
per a tots els estudiants de les universitats públiques catalanes. Així ho 
recull el text, que també incorpora descomptes addicionals per als 
estudiants amb rendes més desfavorides, situats en els anomenats trams 1 
i 2, que podran demanar una beca Equitat. 
 
Per al pròxim curs, el preu del crèdit matriculat per primera vegada en els 
estudis de grau serà de 17,69 euros (coeficient d’estructura docent A), de 
25,04euros (coeficient d’estructura docent B) i de 27,67 euros (coeficient 
d’estructura docent C). En el cas dels màsters universitaris que habiliten per 
a l’exercici d’activitat regulades, el nou preu es fixa en 28,82 euros, mentre 
que per a la resta de màsters universitaris, el preu per crèdit es rebaixa fins 
al 46,11 euros.  
 
Addicionalment a aquesta reducció global del 30% dels preus públics 
universitaris en estudis de grau i màsters universitaris, el Govern manté la 
política pròpia de beques per tal d’afavorir l’equitat en l’accés a la 
universitat. Les beques Equitat es mantenen per als estudiants amb rendes 
més baixes i que no gaudeixin de matrícula gratuïta ja que no es beneficien 
de la beca general de l’Estat. 
 
Els estudiants que se situïn en els trams 1 i 2 de renda, a banda de gaudir 
de la rebaixa generalitzada d’un 30% dels preus públics universitaris, 
podran beneficiar-se de descomptes addicionals en graus i màsters 
universitaris que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals 
regulades. Concretament, respecte als nous preus universitaris generals, 
tindran rebaixes del 80% i el 70% respecte al preu màxim de grau. En el 
cas dels màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals 
regulades, la rebaixa de la que gaudeixen els estudiant dels trams 1 i 2 és 
del 25% i el 20%, respectivament.  
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La nova taula de preus públics universitaris matriculat per primera vegada 
és la següent:  
 

 
 
A partir del pròxim curs 2020-2021, i gràcies a la nova rebaixa del 30% 
proposada pel Govern, un curs de grau estàndard de 60 crèdits passarà a 
costar una quantitat d’entre 1.061 i 1.660 euros a l’any en funció del 
coeficient d’estructura docent del títol. Un estudi de coeficient A (Dret o 
Turisme) costarà 1.061 euros. En el cas del coeficient B (Comunicació 
Audiovisual o Psicologia), costarà 1.502euros, mentre que un grau de 
coeficient C (Medicina o Ciències Biomèdiques) costarà 1.660 euros. 
 
En el cas dels estudiants amb rendes corresponents als trams 1 i 2, que 
podran demanar una beca Equitat, els preus d’un curs de grau estàndard 
oscil·laran entre 212,4 i 498 euros. Per als estudiants de tram 1, un estudi 
de coeficient A passarà a costar un total de 212,4 euros. En el cas del 
coeficient B, el curs sencer costarà 300,6 euros mentre que el de coeficient 
C costarà 331,8 euros. En quant als estudiants de tram 2 de renda, un estudi 
de coeficient A tindrà un cost total de 318,6 euros, el de coeficient B serà 
450,6 euros i el de coeficient C costarà 498 euros. 
 
Més del 85% de finançament del cost real del grau 
 
Amb la rebaixa del 30%, com a mínim més del 85% del cost d’un grau 
universitari va a càrrec del finançament directe de la Generalitat  i, per tant, 
el cost majoritari no repercuteix directament en l’estudiant que cursa la 
titulació. Aquest percentatge supera el 95% en el cas dels estudiants amb 
rendes més baixes que es podran beneficiar dels descomptes addicionals. 
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Segones i successives matrícules  
 
La rebaixa del 30% aplicada als preus públics universitaris es fa extensiva 
a les successives matrícules. Per tant, es mantenen els coeficients de 
multiplicació però en base als nous preus de cada coeficient d’estructura 
docent, en el cas de graus, i del tipus de màster.   
 
Paral·lelament, s’ha acordat que les universitats puguin desplegar una 
política pròpia de segones i successives matrícules perquè, en els casos 
degudament justificats, els estudiants puguin pagar a preu de primera 
vegada quan la nova matriculació estigui vinculada a les condicions 
generades per la situació d’emergència per la Covid-19 en l’actual curs 
2019-2020.  

 
Mecanisme de causes sobrevingudes  
 
Gràcies al manteniment de les beques Equitat per als estudiants de trams 
1 i 2 de renda, Catalunya continuarà acollint a tots aquells estudiants de 
grau i màster universitari amb majors dificultats econòmiques que no són 
beneficiaris de les beques generals de l’Estat.  
 
Així mateix, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
continuarà mantenint el programa especial, en marxa des del curs 2014-
2015, per atendre els universitaris amb problemes econòmics sobrevinguts 
i que permet comunicar una nova situació econòmica que doni dret a la 
beca Equitat.  
 
L’aprovació del nou Decret de Preus s’emmarca dins de les accions del 
Pacte Nacional per al Coneixement-Estratègia 2024, aprovat per unanimitat 
el maig passat, que té com a un dels eixos centrals la gestió, la retenció i 
l’atracció del talent que, en l’àmbit universitari, té com actuació prioritària 
garantir l’equitat en l’accés a l’educació superior amb la reducció de preus 
públics, l’equiparació de preus públics de graus i màsters universitaris, 
l’aproximació de preus públics entre els tres coeficients d’estructura docent 
dels graus, la rebaixa addicional de preus públics per als estudiants amb 
rendes més desfavorides, així com la implementació de beques salari. Un 
Pacte, que d’altra banda, ha de ser un dels instruments fonamentals en 
l’elaboració de les estratègies per fer front a la nova situació derivada per la 
pandèmia de la Covid-19. 

  



 

 

Acords de Govern. 30.06.2020  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

5

El Govern aprova el Decret que estableix el Reglament 
de la Llei de les Organitzacions Interprofessionals 
Agroalimentàries de Catalunya 
  

 Es regula el funcionament del Registre d’aquestes entitats 
  
El Govern ha aprovat el Decret que estableix el Reglament de les 
Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries de Catalunya, amb 
l’objectiu de donar un marc normatiu al sector agroalimentari per crear, si es 
creu convenient, una interprofessional. La nova normativa respon a una 
necessitat del sector de disposar d’instruments per ser competitius i guanyar 
massa crítica en els mercats, alhora que dona compliment a les resolucions del 
Ple Monogràfic del Parlament. Aquest Decret desenvolupa la Llei 18/2015, de 
creació de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries, que 
estableix el marc normatiu general del reconeixement i les finalitats d’aquestes 
organitzacions. 
  
Una de les particularitats del sector agroalimentari català és l’existència d’un 
important nombre de petites i mitjanes empreses en el sector productor i 
transformador que es troben en un clar desequilibri davant dels grans grups de 
la distribució minorista que concentren la demanda. I cal defensar l’existència 
d’un model propi i diferenciat de comerç de proximitat, en equilibri amb els 
diversos formats de distribució comercial. En aquest sentit, els diferents sectors 
agroalimentaris de Catalunya, cada cop més integrats (entre producció i 
indústria-transformació-comercialització) estan reclamant fa temps disposar de 
mecanismes que els permetin establir acords amplis que afecten les diferents 
baules de la cadena de valor agroalimentària. 
  
Així mateix, el marc normatiu europeu, la Política Agrària Comuna (PAC), també 
indica que cal promoure aquest tipus d'instruments d'organització de la 
producció i els governs competents han de legislar en la matèria. I un dels 
principals objectius de la PAC és l’orientació de les produccions agràries a les 
necessitats del mercat, amb la flexibilització dels mecanismes d’intervenció que 
permetin una major adequació de l’oferta agrària a la demanda. 
  
Amb aquesta nova normativa aprovada avui es facilita la millor integració de la 
cadena de valor agroalimentària a través d'acords voluntaris entre les parts. 
També ha de permetre desenvolupar, si s'escau, les extensions de norma. 
Aquests instruments no deixen de ser acords entre els agents membres de la 
interprofessional que estableixen que tots els agents del sector han de participar 
de les actuacions que determini la mateixa interprofessional. Així es permet 
estructurar i ordenar millor les relacions entre tots els agents del sector. 
 
Les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries han experimentat un 
important desenvolupament i s'han configurat com a òrgans de coordinació i 
col·laboració dels diferents sectors del sistema agroalimentari. 
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El Decret aprovat avui es dicta a l’empara de l’article 116.1 de l’Estatut 
d’autonomia, que atribueix a la Generalitat, respectant el que estableixi l’Estat 
en exercici de les competències que li atribueixen els articles 149.1.13 i 16 de 
la Constitució, la competència exclusiva per a la regulació i el desenvolupament 
de l’agricultura, la ramaderia i el sector agroalimentari. 
  

Aspectes rellevants 
 
El Decret fa un desplegament reglamentari de la Llei 18/2015, i entre els 
principals aspectes que regula cal destacar la regulació del reconeixement, els 
acords i les extensions de normes de les Organitzacions Interprofessionals 
Agroalimentàries que tinguin un àmbit d’actuació no superior al de Catalunya.  
 
L’àmbit d’aplicació de la normativa inclou: 
 

· la producció, 
· la transformació, 
· la comercialització, 
· i la distribució dels productes agroalimentaris dels sectors agrícola, 

ramader i forestal. 
  
També es regula el Registre de les Organitzacions Interprofessionals 
Agroalimentàries de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). 
  
Per tant, per tal de reequilibrar les relacions comercials dels operadors de la 
cadena i fer front a  les necessitats del sector agroalimentari a Catalunya cal 
vertebrar-lo mitjançant estructures associatives potents com poden ser les 
Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries. Aquestes han de permetre 
adequar l’oferta agroalimentària a les exigències del consum; promoure 
l'eficiència en les diferents baules de la cadena alimentària; millorar el 
coneixement, l'eficiència i la transparència dels mercats; millorar la qualitat dels 
productes en totes les seves fases i, així, fer promoció de les figures de qualitat 
i de qualitat diferenciada (com les DOP/IGPs, ecològica, integrada...); promoure 
també el desenvolupament i la recerca, la formació i els estudis per a la millora 
de la cadena i els seus productes; adoptar mesures per a regular l'oferta, 
d'acord amb la normativa vigent en matèria de competència; millorar la 
comercialització dels productes, tant en el mercat interior com pel que fa a la 
seva internacionalització, etcètera. 
  
Organització Interprofessional Agroalimentària, definició 
 
A efectes d’aquesta normativa, es considera una Organització Interprofessional 
Agroalimentària com una organització legalment constituïda, amb personalitat 
jurídica pròpia, naturalesa jurídica privada i sense ànim de lucre; integrada per 
organitzacions representatives de la producció i com a mínim també de la 
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transformació, de la comercialització o de la distribució agroalimentària. A més, 
té un àmbit no superior a Catalunya, on ha de tenir la seu social. 
  
Finalitats 
 
a) Potenciar el coneixement, transparència i eficiència dels mercats, i 
l’adaptació a les necessitats dels consumidors 

b) Promoure la recerca, innovació i desenvolupament del sector agroalimentari. 
c) Vetllar per la millora de la qualitat dels productes i dels seus processos 

d) Promoure una cadena alimentària respectuosa amb el medi ambient 
e) Millorar la comercialització dels productes, tant en el mercat interior com pel 
que fa a la seva internacionalització, vetllant pel bon funcionament de la cadena 
alimentària i afavorint les bones pràctiques en les relacions entre els integrants 
de l’organització interprofessional agroalimentària 

f) Promoure l’elaboració de contractes tipus de productes agroalimentaris 
compatibles amb la normativa vigent 
g) Promoure l’adopció de mesures de regulació de l’oferta, d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de competència 
h) Elaborar treballs i estudis per a la millora de la cadena alimentaria i de la seva 
transparència, i especialment per mitjà de sistemes d’informació que siguin 
d’interès per als integrants 

i) Realitzar actuacions de formació per als integrants de la cadena 

j) Realitzar campanyes de promoció dels productes alimentaris i d’informació al 
consumidor 
k) Promoure l’eficiència energètica entre les diferents baules de la cadena 
alimentària mitjançant accions que redueixin l’impacte ambiental, la gestió 
responsable de residus i subproductes, i la reducció de les pèrdues d’aliments 
al llarg de la cadena alimentària 

l) Potenciar la creació de xarxes de dones, la formació, i l’emprenedoria de les 
dones en el sector agroalimentari 
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per normativa de la Unió Europea 

  
Requisits de reconeixement d’una Organització Interprofessional 
Agroalimentària 
 
• Disposar de personalitat jurídica. 
• Acreditar que representa, almenys, el 51 per cent de les activitats 
econòmiques del producte o sector vinculades a la producció i, com a mínim 
també, d’alguna de les fases següents de la cadena de subministrament: 
transformació, comercialització o distribució. 
• Aquest grau d’implantació s’ha d’acreditar mitjançant un barem que ha de 
proposar l’Organització Interprofessional Agroalimentària. 
• La forma en què cal acreditar el grau de representativitat de les diferents 
entitats membres de l’Organització queda especificat en l’articulat del Decret. 
• Estatuts: indicar les finalitats i no tenir ànim de lucre, regular les modalitats 
d’adhesió i retirada dels seus membres, establir l’obligatorietat de tots els 
membres del compliment dels acords adoptats, regular la participació en la 



 

 

Acords de Govern. 30.06.2020  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

8

gestió de les Organitzacions de les diferents baules de la cadena, establir un 
procés de conciliació i de mediació per a la resolució dels conflictes. 
• El procediment amb les condicions per al reconeixement de les Organitzacions 
queda determinat en el Decret. 
  
Requisits de les entitats que s’adhereixin a una Organització 
Interprofessional Agroalimentària 
 
• Estar inscrites en el registre corresponent. 
• Tenir majoritàriament el seu àmbit d’actuació a Catalunya. 
• Tenir la seva seu social a Catalunya. 
• Acreditar representar, com a mínim, en l’àmbit de Catalunya, almenys el 15 
per cent de la branca professional a la qual pertany. 
• La forma d’acreditar la representació queda especificat en el Decret. 
  
El Decret aprovat també estableix tot el que fa a l’extensió de normes, entre 
altres aspectes rellevants. Així, cal destacar que les Organitzacions 
Interprofessionals Agroalimentàries poden sol·licitar, al DARP, l’extensió de 
totes o d’algunes de les seves normes o acords per al conjunt de productors i 
operadors del producte del seu àmbit d’actuació. 
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El Govern impulsa l’elaboració del Pacte social contra 
l’estigma de les persones amb VIH 2020-2022 
 

 L’objectiu és canviar la percepció del VIH a la societat catalana, 
lluitar contra la serofòbia i garantir l’accés igualitari als serveis, 
prestacions i treball 

 
 Tindrà un pla operatiu per lluitar contra l’estigma i la discriminació 

que haurà de ser ratificat per les institucions, agents socials, 
col·legis professionals i entitats socials 

 
El Govern ha aprovat impulsar l’elaboració del Pacte social contra l’estigma i la 
discriminació de les persones amb VIH 2020-2022. Ho ha fet a instància del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut, 
juntament amb el Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-Sida de 
Catalunya. L’objectiu del pacte és canviar la percepció del VIH a la societat 
catalana i afrontar la serofòbia, a més de vigilar les situacions de discriminació 
i garantir l’accés igualitari a tots els serveis, prestacions i recursos. També ha 
de facilitar l’accés als drets sexuals i reproductius de les persones que viuen 
amb el VIH, i fomentar la igualtat de tracte en el treball, seguint la Recomanació 
200 de l’Organització Internacional del Treball (OIT). 
 
Aquest pacte social ha de ser ratificat pels agents institucionals i els agents 
socials, així com els col·legis professionals i els representants de les entitats. 
Es tracta d’un mandat del Parlament, que va aprovar la Resolució 572/X, sobre 
l’Acord nacional per afrontar l’epidèmia del virus de la immunodeficiència 
humana a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat amb aquest virus, i que 
el desembre de 2019 va aprovar un hendecàleg amb els objectius del pacte. 
 
El col·lectiu d’entitats i persones amb VIH/Sida lluita des de fa dècades contra 
l’estigma i la discriminació que pateixen, i el Govern veu convenient estendre i 
posar al servei de la societat i la cultura la seva pràctica, també davant les 
formes d’estigma i discriminació que l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 
pot comportar pel que fa a distanciament, inseguretats i pors. 
 
Aprovació unànime al Parlament 
 
Des del Govern s’han reprès les tasques per a l’elaboració d’aquest pacte, que 
des de novembre de l’any passat compta amb una comissió –la Comissió 
Delegada de la Comissió Interdepartamental de la Sida de Catalunya (CISC)–, 
en la qual representants de la Generalitat, d’entitats i d’agents socials van 
elaborar un manifest d’hendecàleg per crear el Pacte Social. El desembre, tots 
els grups del Parlament el van aprovar amb una resolució conjunta. 
 
L’acord del Consell Executiu recull que la voluntat compartida és el treball 
interdepartamental del Govern i la participació dels agents socials i de les 



 

 

Acords de Govern. 30.06.2020  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

10 

entitats en l’àmbit del VIH a Catalunya. L’acord també indica que la Comissió 
Delegada de la CISC tindrà la missió de definir un Pla operatiu per desenvolupar 
el Pacte social, amb mesures i accions concretes. Aquest pla ha de tenir en 
compte, a efectes de l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH, els 
canvis socials, econòmics i culturals fruit de la nova realitat derivada de la 
pandèmia de la Covid-19. 
 
Aquesta comissió, presidida pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Chakir el Homrani, s’adscriu al Departament de Salut, que en té la 
vicepresidència. Les vocalies de la comissió tindran representació de diferents 
departaments de la Generalitat –els que participen al CISC, junt amb 
responsables de diferents àrees de Treball, Afers Socials i Famílies; Salut; 
Empresa i Coneixement; Educació, i Justícia–. També del Comitè 1r de 
Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya; la Taula d’entitats 
del tercer sector social de Catalunya; organitzacions representants dels ens 
locals; sindicats; patronals i altres organitzacions empresarials, així com 
membres de grups i subgrups parlamentaris i fins a tres experts. 
 
Els i les membres de la Comissió Delegada del Pacte social contra l’estigma i 
la discriminació de les persones amb VIH les designa el Departament Treball, 
Afers Socials i Famílies, a proposta de cadascuna de les organitzacions. A més 
d’elaborar el Pla operatiu, aquesta comissió té entre les seves funcions vetllar 
pel compliment del pla i garantir la governança necessària per implementar el 
Pacte social. 
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El Govern aprova el Pla DONATIC per promoure el talent 
i el lideratge de les dones en l’àmbit tecnològic 

 
 El pla vol fer les TIC atractives per al talent femení, evidenciar el 

paper de les dones i promoure la seva plena participació en un 
àmbit clau per al seu futur professional 

 
 A través d’aquest pla, impulsat pel Departament de Polítiques 

Digitals, es fomentaran projectes emprenedors i empresarials de 
dones en el sector tecnològic 

 
 Es vol incrementar la presència de ‘dones TIC’ en els mitjans de 

comunicació per trencar estereotips i visibilitzar dones referents, 
impulsores d’idees i generadores d’inspiració 

 
El Govern ha aprovat avui el Pla DonaTIC amb la voluntat d’impulsar la 
presència i el lideratge de les dones en l’àmbit tecnològic. El pla, elaborat pel 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, pretén promoure i 
reconèixer el paper de la dona en l’àmbit TIC, fomentar i despertar vocacions 
tecnològiques entre les més joves i assolir la plena participació de les dones en 
llocs de presa de decisions 
 
El pla s’estructura en quatre objectius estratègics: 
 

1. Fer les TIC atractives per al talent femení del futur: despertar 
vocacions tecnològiques entre les noies, trencar estereotips, promoure 
els referents femenins i fomentar l’emprenedoria digital entre les 
dones.   
 

2. Visibilitzar la dona tecnològica: donar a conèixer les dones en 
l’àmbit TIC, fomentar els continguts impulsats per dones i promoure el 
talent femení a través dels mitjans de comunicació.  

 
3. Formar i capacitar digitalment a tothom: combatre l’escletxa digital, 

principalment femenina, i la discriminació amb l’adquisició de 
competències digitals. Dotar d’acreditacions DonaTIC a l’ensenyament 
i empreses promotores, habilitar programes de formació digital i 
robòtica, fomentar projectes emprenedors i empresarials de dones en 
sectors tecnològics i promoure la inclusió digital per als més 
desafavorits.  

 
4. Promoure una participació plena de les dones en la presa de 

decisions i emprenedoria: incorporar criteris d’igualtat en la selecció 
de professionals, contribuir a l’ascens de les dones en posicions de 
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lideratge i combatre l’escletxa salarial. També incentivarà la creació 
d’empreses i startups tecnològiques liderades per dones. 
 
 

Foment de l’Emprenedoria Digital femenina 
 
El Govern vol contribuir a l’ascens de les dones en posicions de lideratge en el 
sector TIC. Sota aquest paraigües, es vol promoure la inclusió de criteris 
d’igualtat en la incorporació de professionals així com estendre polítiques 
empresarials amb perspectiva de gènere. Es crearà un segell que reconegui 
aquelles empreses que hagin apostat per la paritat i la convocatòria d’ajuts per 
a l’impuls de projectes empresarials de base digital liderats per dones.  
 
Per a aconseguir els objectius, el Pla DONATIC peveu la creació de l’observatori 
DONATIC que publiqui estadístiques i dades que permetin avaluar la progressió 
de la participació de la dona en el sector TIC; o el foment de la xarxa de dones 
en el sector TIC, i la seva promoció a empreses, administracions i societat civil. 
A més, amb la voluntat de visibilitzar la dona tecnòloga, el Departament de 
Polítiques Digitals promou que els mitjans de comunicació facin d’altaveu i 
prescriptors de dones referents en els seus sectors d’activitat, de manera que 
puguin inspirar i ajudar a incrementar la participació femenina en el sector.  
 
L’acord d’avui també aprova la creació de la Comissió Interdepartamental de 
seguiment i suport del Pla DonaTIC, amb l’objectiu d’actualitzar i fer el 
seguiment del pla d’impuls i reconeixement del paper de la dona en l’àmbit de 
les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
Les TIC, un sector de futur 
 
L’estudi de la Comissió Europea “Women in the Digital Age (2018)” exposa que 
un 57% dels graduats en educació superior de la UE són dones, però només 
un 25% són graduades en camps relacionats amb les TIC i, d’aquestes, poques 
aconsegueixen treballar al sector. L’estudi conclou que el sector digital està 
creixent ràpidament i que està creant centenars de milers de llocs de treball 
però, en canvi, la proporció de dones en aquest sector està disminuint. L'estudi 
subratlla que si hi haguessin més dones al mercat de treball digital es podria 
generar un impuls anual del PIB de 16.000 milions d'euros anual per a 
l'economia europea. 
 
A Catalunya, el Baròmetre del Sector Tecnològic elaborat pel Ctecno (2019) 
detecta la gran manca de dones a les empreses, on només representen un 8% 
de les posicions tècniques i especialitzades dins les empreses tecnològiques. 
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El Govern aprova reordenar els equipaments 
penitenciaris de Barcelona 

 A través d’un nou conveni, l’Ajuntament de la ciutat cedirà 
gratuïtament a la Generalitat de Catalunya la propietat de dues 
parcel·les ubicades a la Zona Franca de Barcelona per construir-hi 
centres penitenciaris 

El Govern ha aprovat autoritzar la modificació dels terminis i condicions 
establertes al conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona, per reordenar els equipaments penitenciaris a la ciutat. 
A través del nou conveni que se signarà, l’Ajuntament cedirà 
gratuïtament a la Generalitat la propietat de dues parcel·les -de 20.006 
m2 i 6.500 m2, respectivament- ubicades a la Zona Franca de 
Barcelona per construir-hi equipaments penitenciaris. 

A més, l’Ajuntament de Barcelona atorgarà a la Generalitat de 
Catalunya un dret d’ús sobre les finques on actualment es troba el 
Centre Penitenciari de Joves, situades als carrers del Pare Manjón i 
del Pare Pérez del Pulgar, respectivament, fins que es produeixi el 
trasllat efectiu als nous equipaments penitenciaris. 

L’anterior conveni, subscrit el 2017, fa possible que la Generalitat 
construeixi els nous equipaments penitenciaris per reordenar el mapa 
penitenciari a la ciutat de Barcelona; estableixi els criteris per promoure 
la modificació del Pla general metropolità, a fi de permetre la 
implantació de nous equipaments penitenciaris en aquests sòls; 
concreti el compromís de reparcel·lació i transmissió dels sòls de 
l’àmbit de la Trinitat Vella per part de la Generalitat de Catalunya a 
favor de l’Ajuntament de Barcelona, entre altres. 
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El Govern aporta 500.000 euros a la Fundació Joan Miró 
 

 La subvenció s’emmarca en el Pla de rescat del sector cultural per 
pal·liar i minimitzar les conseqüències econòmiques de la pandèmia 
de la Covid-19 

 
El Govern ha aprovat concedir una subvenció exclosa de concurrència pública 
a la Fundació Joan Miró - Centre d'Estudis d'Art Contemporani - Fundació 
Privada per un import de 500.000 euros per al finançament de les despeses de 
funcionament de l’entitat durant l’any 2020. 
 
Aquesta aportació té com a objectiu finançar l’entitat atesa la caiguda 
d’ingressos propis i poder cobrir parcialment el dèficit que s’ha produït com a 
conseqüència de l’impacte de la pandèmia COVID 19. La subvenció s’emmarca 
en el Pla de rescat del sector cultural impulsat pel Govern per pal·liar i minimitzar 
al màxim les conseqüències econòmiques que la pandèmia de la Covid-19. 
L’objectiu d’aquest pla és protegir el teixit cultural i donar-li tot el suport 
necessari a fi que es pugui recuperar la vitalitat cultural al més aviat possible, 
un cop finalitzada la crisi sanitària. Aquest pla s’ha elaborat amb aportacions de 
bona part dels agents culturals: associacions, organitzacions públiques, 
equipaments, sindicats, entitats empresarials, etc.  
 
La Fundació Joan Miró, situada a Montjuïc, a Barcelona, custodia més de 
14.000 peces del pintor Joan Miró, entre pintures, escultures, ceràmiques i 
tapissos. Un dels valors més importants de la Fundació és que conserva gairebé 
tots els dibuixos preparatoris de l’artista, amb més de 8.000 referències, un 
material bàsic per entendre l'obra de Joan Miró, un artista arrelat a Catalunya, 
però amb una gran projecció internacional que el situa com un dels artistes 
catalans més universals. El fons es va crear principalment amb una donació del 
mateix pintor i es va ampliar amb donacions de familiars, amics i 
col·leccionistes. La Fundació Joan Miró no només destaca per l’obra que acull 
sinó també pels seus plantejaments arquitectònics i museològics, obra de 
l’arquitecte Josep Lluís Sert, que va construir un edifici amb personalitat pròpia. 
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El Govern acorda transferir al Molt Honorable Pasqual 
Maragall la dotació pressupostària que li pertoca per  
atendre  les seves necessitats personals i socials 
bàsiques  
 
El Govern ha aprovat posar a disposició del Molt Honorable Senyor Pasqual 
Maragall la partida pressupostària que li garanteix la cobertura de les seves 
necessitats personals i socials bàsiques per garantir-li el dret a viure dignament 
durant l’actual etapa de la seva vida, tal com preveuen la llei i el decret que 
regulen l’estatut dels expresidents de la Generalitat 6/2003.  
 
L’any 2007, el Molt Honorable Senyor Pasqual Maragall va fer públic que li 
havien diagnosticat Alzheimer, malaltia que en l’actualitat pateix en un grau 
avançat. És per això que el Govern ha considerat necessari transferir a 
l’expresident de la Generalitat de Catalunya la dotació pressupostària que li 
pertoca, establerta pel Decret 195/2003, d’1 d’agost, per assegurar el seu dret 
a viure dignament. Fins ara, amb la dotació pressupostària corresponent, la 
Generalitat pagava directament als proveïdors.  
 
La implementació d’aquest acord no suposa un increment addicional de 
pressupost ni de despesa per a la Generalitat de Catalunya, ja que la garantia 
dels drets econòmics dels expresidents de la Generalitat està regulada per la 
Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat. Per a 
l’exercici de l’any 2020, la partida conjunta per als quatre expresident és de 
276.100 euros. I, el límit de despesa per a cada expresident no podrà superar 
els 69.025 euros. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern tramitarà d’emergència 63 contractacions efectuades del 
Departament d’Interior amb motiu de la Covid-19 
 
El Govern ha estat informat avui de la tramitació d’emergència de 63 
contractacions efectuades pel Departament d’Interior 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. 

D’acord amb aquestes quatre resolucions, el Departament d’Interior ha fet les 
63 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. 


