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El Govern aprova l’Avantprojecte de llei de les APEU, 
una eina de promoció i millora de la competitivitat de 
les àrees econòmiques basada en la col·laboració 
publicoprivada 
 

 L’objectiu de la futura llei, impulsada per la Direcció General de 
Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement, és assentar les 
bases d’un nou model de gestió basat en la col·laboració 
publicoprivada en àrees de concentració d’activitat empresarial, ja 
sigui de caràcter comercial, turístic, industrial i/o de serveis 
 

 El text inclou especialitats per a les APEUS de Polígons d’Activitat 
Empresarial (PAE) 
 

 Les APEU s’inspiren en el model d’èxit dels Business Improvement 
Districts (BIDs), implementats des de fa 50 anys amb un gran 
arrelament a Alemanya, Regne Unit, EUA i Canadà 

 
El Govern ha aprovat l’Avantprojecte de llei de les Àrees de Promoció 
Econòmica i Urbana (APEU), una eina de promoció i millora de la competitivitat 
de les àrees econòmiques basada en la col·laboració publicoprivada. L’objectiu 
de la futura llei, impulsada per Direcció General de Comerç del Departament 
d’Empresa i Coneixement, és assentar les bases d’un nou model de gestió 
basat en la col·laboració publicoprivada en àrees de concentració d’activitat 
econòmica, ja sigui de caràcter comercial, turístic, industrial i/o de serveis. En 
aquest sentit, el projecte de llei inclou especialitats per a les APEU de Polígons 
d’Activitat Empresarial (PAE).  
 
Les APEU facilitaran que qualsevol zona de concentració d’activitat econòmica 
que vulgui augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació, 
pugui ser gestionada de manera conjunta amb l’objectiu de millorar els serveis 
i la qualitat de l’entorn, complementant les actuacions dels poders públics i 
potenciant la col·laboració entre agents públics i privats.   
 
Segons el text, les APEU són instruments de col·laboració publicoprivada que 
persegueixen les finalitats públiques següents: modernització i promoció de 
determinades zones urbanes; millora de la qualitat de l’entorn urbà mitjançant 
actuacions sostenibles; consolidació del model de ciutat compacta, complexa, 
cohesionada i mediambientalment eficient i increment de la competitivitat tot 
afavorint la creació de l’ocupació.  
 
L’activitat que duran a terme les APEUs beneficiarà els espais públics i els 
interessos generals de la ciutat i és per això que, tot i ser gestionades per 
entitats de base privada, es constitueixen sota la tutela pública del municipi pel 
compliment d’aquestes finalitats públiques. És precisament aquest interès 
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públic el que justifica que, un cop acordada i aprovada per tots els agents la 
creació de l’APEU, s’estableixi un règim d’adscripció obligatòria i un 
finançament basat en contribucions de naturalesa obligatòria.  
 
Els destinataris de la llei són els titulars d’activitats econòmiques d’una àrea 
determinada amb concentració d’establiments comercials, industrials, logístics 
i de serveis, a l’abast dels quals es posa una nova classe d’entitat per ajudar-
los a millorar el seu entorn. La llei també va dirigida als ajuntaments, als quals 
correspon autoritzar i controlar la creació de les APEU per dinamitzar certes 
zones, amb els consegüents beneficis per als interessos generals del seu 
municipi, que complementaran les actuacions de caràcter dinamitzador de les 
administracions públiques locals.  
 
La llei s’estructura en dos títols, quaranta articles, tres disposicions addicionals, 
una disposició derogatòria i tres disposicions finals.  
 
Principals aspectes de la futura llei de les APEU 
 

1. Aquestes àrees seran gestionades per entitats gestores de naturalesa 
privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, 
constituïdes per aquells que ostenten la possessió del locals (llogaters o 
propietaris) on s’exerceix una activitat empresarial o de locals buits 
susceptibles d’exercir-ne.  
 

2. Les funcions de les entitats gestores de les APEU vindran previstes en 
un Pla d’Actuació. En tot cas, preveuran alguna de les següents 
funcions: 
 
 Promoure actuacions de millora de l’entorn urbà i esdeveniments i 

d’activitats a l’espai públic, publicitat i espectacles. 
 

 Actuacions de comunicació i promoció per captar inversió i augmentar 
la demanda i de promoció de polítiques de responsabilitat social 
empresarial. 
 

 Promoure l’activitat en els locals i naus buits ubicats dins l’àmbit de 
l’APEU; prestar serveis privats a les empreses i usuaris de l’APEU; 
assessorament i serveis mediambientals complementaris. 
 

 Potenciar la neteja, rehabilitació i decoració i il·luminació de l’exterior 
dels immobles privats, promoure l’adhesió als sistemes d’arbitratge 
de consum i serveis mancomunats per disminuir l’impacte ambiental. 
 

 Promoure el desenvolupament d’infraestructures i serveis digitals per 
augmentar la competitivitat. 
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 Fomentar la formació i desenvolupament professionals dels 
empresaris i dels treballadors de les empreses ubicades a l’APEU. 

 
 Proposar a l’ajuntament l’elaboració d’instruments de planejament 

urbanístic, de millora de la mobilitat, mesures de vigilància especial 
de l’APEU i l’inici de la tramitació per a la qualificació de zona turística 
als efectes d’horaris comercials, entre altres. 

 
En cap cas les funcions de l’entitat gestora de l’APEU podran substituir o 
minvar els serveis municipals que presta l’ajuntament i no podran exercir 
potestats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat. 

 
3. Podran impulsar la creació d’una APEU: 

 
a) Els titulars de drets de possessió d’almenys el 25% dels locals 
amb accés directe a la via pública que representin com a mínim el 25% 
de la superfície construïda dels locals que es proposen incloure en l’àmbit 
de l’APEU. S’inclouran els locals on es desenvolupa activitat empresarial 
i aquells locals buits susceptibles de desenvolupar-ne, i quedaran 
exclosos els locals on es duguin a terme activitats sense ànim de lucre i 
activitats que no constitueixin activitat empresarial. 

 
b) Qualsevol associació empresarial territorial que hagi desenvolupat 
la seva activitat en aquesta zona durant un període mínim ininterromput 
de 5 anys. 

  
c) La iniciativa de creació també podrà ser de l’ajuntament.  

 
4. El projecte per a la delimitació de l’APEU haurà de contenir la 

identificació de les persones que exerceixen la iniciativa, un plànol a 
escala on s’identifiqui la delimitació de l’APEU i es localitzin els locals 
amb accés directe des de la via pública, amb indicació de la superfície 
construïda de cadascun d’ells, detallant els locals inclosos i els no 
inclosos, el projecte de constitució i d’estatuts de l’entitat gestora, un pla 
d’actuació de 3 a 5 anys (que inclogui memòria econòmica i 
pressupost), i amb la proposta de conveni, que hauran de subscriure 
l’ajuntament i l’entitat gestora de l’APEU. 
 

5. El procediment: el projecte es presentarà davant l’ajuntament, que 
haurà d’aprovar-lo inicialment en el termini de dos mesos. Posteriorment, 
se sotmetrà a informació pública durant un mes. Finalitzat el termini 
d’informació pública i rebudes les al·legacions, s’acordarà la creació d’un 
grup de treball paritari integrat per representants de l’ajuntament i dels 
sol·licitants, que elaborarà un text refós del projecte, i que se sotmetrà 
a votació de tots els propietaris de locals que formen part de l’àrea 
delimitada. El projecte es considerarà aprovat si obté el vot favorable de 
més del 50% dels locals que alhora representin, almenys, el 50% de la 
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superfície construïda ponderada de la totalitat dels locals. Per a 
l’aprovació definitiva, el projecte s’ha de sotmetre a l’aprovació del ple 
municipal. 
 

6. Es crearà el Registre de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana 
de Catalunya (RAPEUC) amb la finalitat de disposar de manera 
permanent i actualitzada de tota la informació relativa a les APEU en el 
territori. El Registre, de caràcter públic, ha de ser accessible des del web 
del Departament d’Empresa i Coneixement i recollirà la inscripció dels 
convenis signats entre els ajuntaments i entitats gestores de les APEU. 
Es comunicarà al Registre qualsevol modificació del conveni o de la 
documentació adjunta. Un cop inscrit, es publicarà al DOGC.   
 

7. Els recursos econòmics de l’entitat gestora de l’APEU seran amb 
caràcter principal les quotes a càrrec dels titulars dels drets de possessió 
dels locals compresos en l’àmbit de l’APEU, i de manera 
complementària, aportacions voluntàries, donacions, patrocinis, 
aportacions en espècie, subvencions i ajuts públics de les 
administracions. Les quotes seran de caràcter obligatori i tindran la 
consideració d’aportacions patrimonials de caràcter públic de 
naturalesa no tributària. D’aquesta manera, d’entrada l’entitat 
gestora s’encarregarà de la percepció de les quotes, amb la 
possibilitat que el mateix ajuntament n’assumeixi la recaptació per 
la via de constrenyiment.   
 

Especialitats de les APEU de Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs) 
 
Donada la singularitat dels Polígons d’Activitat Empresarial (PAEs), el projecte 
de llei recull de manera explícita alguns aspectes diferencials: 
 
 El concepte “local” es substitueix per “nau” o “parcel·la sense 

construcció” 
 Les APEU es defineixen com a zones geogràfiques d’un municipi 

prèviament delimitades integrades per naus, parcel·les de servei i 
parcel·les en construcció on es desenvoluparà un pla d’actuació orientat 
a les finalitats públiques establertes en la llei. 

 En cap cas les entitats gestores de les APEU en els PAE podran 
substituir o minvar les competències i els serveis municipals que presta 
l’ajuntament, i especifica les responsabilitats corresponents al consistori 
i als operadors privats, en relació amb els diferents elements inclosos en 
l’àrea delimitada.  

 Impuls i dinamització dels PAEs: La Generalitat, Diputacions, i Consells 
Comarcals duran a termes accions de sensibilització, coordinació amb 
ajuntaments i entitats gestores, impuls i dinamització dels PAEs, la seva 
classificació i avaluació, i l’actualització del sistema geogràfic 
d’informació SIPAE. Així mateix, realitzaran accions de comercialització 
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per visibilitzar la capacitat industrial i logística dels polígons d’activitat 
econòmica a Catalunya. 

 Es podran acordar ajuts públics a les APEU dels PAE: Aquests ajuts 
s’articularan en funció del pressupost previst en el pla d’actuació de 
l’APEU en relació amb la recaptació fiscal de la zona (IBI més IAE). Si el 
pressupost és inferior al 80% de la recaptació fiscal, se li concedirà una 
subvenció d’almenys el 5% de l’esforç fiscal comptabilitzat. Si el 
pressupost de l’APEU és superior al 120% de la recaptació fiscal, la 
subvenció a atorgar-li serà com a mínim del 20% de l’esforç fiscal 
realitzat pel PAE.  

 
Una eina amb 50 anys d’història 
 
El primer BID es va crear el 1969 a Toronto (Canadà) i pocs anys després a 
Nova Orleans (Estats Units). Entre els 80s i 90s es van implantar diferents BIDs 
a Amèrica del Nord i el 2004 es va constituir el primer BID urbà a Londres. 
Actualment, hi ha més de 2.500 BIDs arreu del món, amb una gran implantació 
a Alemanya, Regne Unit, Estats Units o Canadà, entre molts altres països. A 
Catalunya, el 2017, es va impulsar una prova pilot als barris barcelonins de Sant 
Andreu i el Born, el mateix any que l’actual Llei de Comerç, Serveis i Fires 
instava a desplegar la futura llei dels APEU (art. 54 Llei 18/2017). 
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El Govern endegarà una consulta pública sobre el 
reglament de la Llei de l’arquitectura  
 

 La Llei, aprovada el 2017, posa en relleu l’interès públic de 
l’arquitectura, incorpora objectius de qualitat arquitectònica tant en 
els projectes com en els concursos d’obra pública i garanteix la 
pluridisciplinarietat 
 

 El reglament precisarà aspectes com la concessió dels Premis 
Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït; el 
funcionament del Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística, 
o els jurats que intervenen en els concursos d’idees 

 
El Govern posarà en marxa una consulta pública prèvia a l’elaboració del 
reglament que ha de concretar i desenvolupar la Llei de l’arquitectura, que va 
ser aprovada el juliol de 2017. Aquesta Llei posa en relleu l’interès públic de 
l’arquitectura, n’assegura la preservació com a patrimoni cultural i social i la 
distingeix com a instrument fonamental per garantir el benestar de les persones. 
És el primer text legislatiu d’aquest tipus a l’Estat i el segon d’Europa, després 
del text legislatiu que va aprovar França el 2016.  
 
El Govern va impulsar aquesta nova legislació seguint les diverses resolucions 
i recomanacions de la Unió Europea, que aconsellen fomentar la qualitat 
arquitectònica i destacar el valor afegit que aporta el sector, tant des del vessant 
econòmic com cultural.  
 
Els objectius principals del reglament que s’elaborarà són el necessari 
desenvolupament de la Llei de l’arquitectura i la millora normativa dels següents 
aspectes: 
 

 El desenvolupament normatiu dels Premis Catalunya en l’Àmbit de 
l’Arquitectura i del Patrimoni Construït. 

 La regulació de la composició i el funcionament del Consell de 
Qualitat Arquitectònica i Urbanística, així com la determinació dels 
àmbits singulars o d’especial interès sobre els quals ha d’emetre 
informe.  

 El marc normatiu dels jurats que intervenen en els concursos d’idees 
i en els concursos de projectes dels contractes dels serveis del procés 
arquitectònic i dels instruments de planejament urbanístic. 

 La concreció d’aspectes relacionats amb les especificitats de la 
contractació pública de la redacció de projectes del procés 
arquitectònic del sector públic de Catalunya. 
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La prioritat: la qualitat 
 
La Llei vol donar més importància als criteris qualitatius, la dimensió cultural i 
les consideracions ambientals i socials en el concursos d’adjudicació d’obra 
pública que als econòmics. Igualment, eleva l’arquitectura a bé fonamental per 
garantir la cohesió social i a bé immaterial d’interès social i cultural. A partir 
d’aquesta consideració, articula mesures de foment de l’activitat, d’impuls de la 
seva qualitat i normes complementàries per contractar els serveis de creació 
arquitectònica. El text també detalla quines seran les garanties de transparència 
i publicitat de la contractació de creació arquitectònica. 
 
La Llei també emfasitza repetidament que la creació d’una obra arquitectònica 
és el resultat de la participació de professionals de diverses disciplines i valora 
aquesta pluridisciplinarietat. Ni la Llei ni el reglament que s’ha d’elaborar 
acotaran quins són els perfils professionals que han d’intervenir en la creació 
arquitectònica. 
 
El detall de la Llei 
 
El text legislatiu s’estructura en vint-i-dos articles i tres capítols, que comencen 
definint l’arquitectura i els seus valors i en determinen l’interès públic. A 
continuació, aposta pel foment i reconeixement de l’arquitectura contemporània, 
contribuint a la sensibilització de la ciutadania envers la rellevància d’aquesta 
disciplina amb diverses iniciatives. 
 
Així, es creen els Premis Catalunya en l’àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni 
Construït per tal de reconèixer les millors aportacions, la convocatòria i dotació 
del qual es concretarà en reglament. També neix el Consell de Qualitat 
Arquitectònica i Urbanística de Catalunya com a òrgan assessor del Govern en 
aquesta matèria i es regulen els organismes consultius de qualitat 
arquitectònica que poden crear les administracions locals. 
 
Per tal d’incidir en la col·laboració de totes les disciplines professionals que 
participen en el procés constructiu, la Llei estableix la composició i funcionament 
dels jurats dels concursos d’idees i de projectes per garantir una presència 
pluridisciplinar i la valoració dels aspectes qualitatius de les propostes en els 
processos de contractació.  
 
En aquest sentit, també reforça la transparència i la publicitat en la contractació 
i aborda els concursos d’idees d’arquitectura, que les administracions fan servir 
com a orientació prèvia a una actuació. 
 
D’altra banda, el text regula la contractació dels serveis del procés arquitectònic 
per propiciar la diversitat de participants. S’estableix la possibilitat de licitar 
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conjuntament la redacció dels projectes i la direcció de l’obra per reforçar la 
continuïtat dels equips. Al mateix temps, detalla la utilització del procediment 
restringit de licitació i s’ocupa de la concessió de la construcció i l’explotació de 
l’obra. 
 
Finalment, la Llei vetlla per la incorporació de criteris específics de qualitat 
arquitectònica en els plecs de contractació de projectes, de direcció d’obres, de 
direcció d’execució d’obra, d’execució d’obra i també de la urbanització dels 
espais públics. També assenyala que els criteris de qualitat arquitectònica 
rebran sempre una valoració predominant amb relació a la puntuació total 
determinada en els plecs de clàusules administratives.     
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El Govern aprova una inversió de 6,8 milions d’euros 
per a la construcció, ampliació i adequació de quatre 
escoles 

 
 Se subscriuran quatre convenis de col·laboració entre el 

Departament d’Educació i els ajuntaments de Castell-Platja d'Aro, 
d'El Palau d'Anglesola, de Vilablareix i de Santa Maria de 
Palautordera 

 
El Govern ha aprovat una inversió de 6.819.000 euros per a la construcció i 
ampliació de quatre escoles, en el marc de diversos convenis que tindran 
vigència fins el 2023. Aquesta aportació es destinarà a la subscripció d’acords 
de col·laboració del Departament d’Educació i els ajuntaments de Castell-Platja 
d'Aro, d'El Palau d'Anglesola, de Vilablareix i de Santa Maria de Palautordera. 
 
El conveni entre Educació i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro tindrà un import 
total d'1.742.000 d’euros d'aportació del Departament per a l’execució de les 
obres per a la nova construcció de l'Escola Fanals d'Aro, d’una línia, d'aquest 
municipi.  
 
Amb l'Ajuntament d'El Palau d'Anglesola se signarà un conveni per dur a terme 
les obres d'ampliació de l'Escola Arnau Berenguer d'aquesta població, amb una 
aportació d'1.647.000 euros. Aquesta actuació permetrà agrupar en un sol 
edifici totes les instal·lacions del centre, a banda d'ampliar-lo per donar resposta 
a les necessitats d'escolarització.  
 
El conveni que el Departament signarà amb el consistori de Vilablareix serà per 
l'execució de la construcció de l'Escola Madrenc, de dues línies d'aquest 
municipi, i suposa una aportació de 3.250.000 euros. Aquest nou edifici 
substituirà l'antiga escola d’una línia que havia quedat petita i no podia ampliar-
se.  
 
Finalment, el Departament d’Educació també signarà un conveni amb Santa 
Maria de Palautordera per a la realització de les obres d'ampliació i reforma de 
l'aulari de l'edifici d’infantil de l'Escola Fontmartina de la població, amb una 
aportació de 180.000 euros. 
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El Govern aprova la signatura d’un acord de 
col·laboració entre Educació i l’Académie de 
Montpellier en matèria educativa 

 
 L’acord preveu, entre altres, els intercanvis d’alumnat i 

professorat i els projectes educatius entre centres catalans i 
francesos 
 

 Un dels principals objectius és incrementar el coneixement per 
part de l’alumnat català de la llengua francesa 

 

El Govern ha aprovat un acord de col·laboració entre el Departament 
d'Educació i l’Académie de Montpellier per promoure un seguit d’accions 
conjuntes en matèria educativa i que té com un dels principals objectius 
incrementar el coneixement per part de l’alumnat català de la llengua francesa. 
El conveni, amb una durada de quatre anys, s’emmarca en un seguit de 
programes de mobilitat que Educació du a terme per a alumnat i professorat de 
diferents etapes educatives, especialment en la formació professional, i que 
s’afegeix als ja existents amb Quebec, Grenoble i Lió. 

 

Pel que fa a les iniciatives en l’educació general, els principals objectius que es 
volen aconseguir són els següents: 

 Promoure i desenvolupar l'ensenyament de les respectives llengües a 
través de programes d'intercanvi de professorat i alumnat i visites 
d'estudi. 

 Promoure i dur a terme el programa Mobisudnord, de mobilitat individual 
de l’alumnat. 

 Promoure el desenvolupament de la cooperació entre les seccions 
europees de l'Acadèmia de Montpeller i les seccions franceses a 
Catalunya. 

 Desenvolupar associacions entre escoles de primària i de secundària per 
a la realització de projectes educatius conjunts. 

 Impulsar l’establiment d’una xarxa entre els centres amb seccions 
bilingües francès-català del Departament dels Pirineus Orientals de 
l’Acadèmia de Montpeller i els centres de Catalunya que imparteixen 
matèries curriculars en llengua francesa.  

 

En l’àmbit de la formació professional, destaquen les actuacions següents:  

 Aprofundir, desenvolupar i enfortir les relacions existents entre la 
Generalitat i l’Acadèmia de Montpeller a través d'iniciatives encaminades 
a establir vincles estrets entre centres educatius d’FP. 
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 Promoure accions educatives entre els alumnes per incrementar el seu 
coneixement d’altres idiomes i cultures de l'espai europeu i la seva 
competència plurilingüe. 

 Promoure intercanvis educatius en l’àmbit de la formació professional 
inicial. 

 Promoure la realització de pràctiques per part d'alumnes en altres 
institucions de formació o empreses del territori de l'altra part.  

 Promoure estades o intercanvis de professors de formació professional 
inicial i professors de llengua francesa i catalana, per dur a terme 
activitats pedagògiques o per a la seva pròpia formació. 

 Promoure la cooperació entre els centres de formació professional inicial. 

 Facilitar l'intercanvi d'informació, experiències i pràctiques en les àrees 
de formació seleccionades. 

 

Des de 1999, la Generalitat de Catalunya i l'Acadèmia de Montpeller han signat 
acords en matèria de cooperació educativa que permeten portar a terme 
intercanvis transfronterers, reconèixer la importància de l'aprenentatge de les 
llengües respectives i desenvolupar projectes europeus. L’acord per a 
l’establiment d’accions de cooperació educativa s’adreça a impulsar la 
cooperació en matèria de recerca, educació, difusió d’iniciatives pedagògiques 
i creació de recursos didàctics com a base essencial per al progrés del sistema 
educatiu. 
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El Govern fa una aportació de 5 milions d’euros per la 
celebració del MWC, que prorroga la seva estada a 
Barcelona fins el 2024 
  
El Govern ha autoritzat fer l’aportació anual de 5 milions d’euros a la Fundació 
Barcelona Mobile World Capital Foundation per a la celebració del Mobile World 
Congress, que se celebra a Barcelona des del 2006 i que ha prorrogat fins al 
2024 el seu compromís amb la capital catalana. 
  
Aquesta aportació anual per part dels patrons es fa en compliment del protocol 
subscrit el 2011 per permetre la celebració del proper MWC 2021, així com les 
actuacions aprovades pel patronat de la fundació destinades a promoure i 
fomentar l'ús de les tecnologies i solucions mòbils a Catalunya. 
  
Aquest esdeveniment tecnològic i de negocis genera un impacte de gairebé 500 
milions d'euros en l'economia i desenes de milers de llocs de treball. Així mateix, 
situa Catalunya a l’avantguarda de les tecnologies més determinants del 
moment. 
  
L’entitat organitzadora, GSMA, i les institucions que formen part de la Barcelona 
Mobile World Capital Foundation, entre les quals està la Generalitat de 
Catalunya, han acordat allargar fins al 2024 la celebració del MWC a Barcelona, 
un any més del previst en el contracte vigent. 
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El Govern aprova promoure la inserció laboral de 
persones beneficiàries de la Renda Garantida de 
Ciutadania amb una dotació de 8,3 milions d’euros 
 

 Es tracta de subvencions destinades a programes d’entitats sense 
ànim de lucre per aquest 2020 
 

 L’objectiu és incrementar el grau d’ocupabilitat d’un col·lectiu en 
especial vulnerabilitat 
 

El Govern ha aprovat promoure la inserció laboral de persones destinatàries de 
la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) amb una dotació de 8,3 milions 
d’euros. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa aquestes 
subvencions, destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització 
del Programa de mesures actives d'inserció per a beneficiaris de la RGC de 
l’any 2020 que han de contribuir a mitigar l’impacte social i econòmic que ha 
tingut la crisi sanitària de la Covid-19. 
 
El pressupost destinat a aquestes subvencions puja a 8,3 milions d’euros amb 
l’objectiu d’incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral d’aquest 
col·lectiu d’especial vulnerabilitat que es troba en situacions de pobresa, 
desigualtat, risc i exclusió social.  
 
Aquestes subvencions es van declarar d’interès general per poder realitzar-ne 
la tramitació durant l’estat d’alarma, tot i estar suspesos els terminis, amb 
l’objectiu de donar continuïtat a les actuacions d’orientació, de suport i 
d’acompanyament a les persones destinatàries de l’RGC, d’especial 
vulnerabilitat.  
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El Govern aprova una aportació de 3,4 milions d’euros 
per ampliar el capital de Comforsa 
 

 Amb aquesta ampliació de capital, es vol garantir la viabilitat de la 
companyia industrial de 350 treballadors a la comarca del Ripollès 

 
El Govern ha aprovat aportar 3,4 milions d’euros, provinents del fons de 
contingència, a l’empresa Comforsa per ampliar-ne el capital i garantir-ne la 
viabilitat.  
 
Comforsa, que està participada en la totalitat del capital 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, a Ripoll i 
d’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, encadenant 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 destinarà 1,5 milions d’euros a dues 
actuacions d’estabilització de talussos a l’N-II al 
Maresme i a la BV-2041 a Begues 
 

 Els treballs consisteixen en la reparació dels desperfectes causats 
arran dels diversos episodis de pluges dels últims mesos 

El Govern ha rebut la comunicació del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la declaració d’emergència de dues obres per reparar els danys causats pels 
diversos episodis de pluges dels últims mesos a les carreteres N-II entre Sant 
Pol de Mar i Calella (Maresme) i BV-2041, a Begues (Baix Llobregat). Els 
treballs, que sumen un import total d’1,5 milions d’euros consisteixen 
principalment en l’execució de mesures d’estabilització de talussos i de 
reparació dels trams de carretera afectats. 

El Departament de Territori i Sostenibilitat té en execució els treballs de 
reparació del tram de la carretera BV-2041, a Begues, afectat per una 
esllavissada arran de les pluges caigudes a finals de l’abril passat. Aquesta 
actuació permetrà restablir totalment la circulació total a la principal via de 
comunicació del municipi, on actualment es treballa amb pas alternatiu. 

Els treballs abasten un tram d’uns tres quilòmetres —entre els quilòmetres 5,5 
i 8 — i comprenen tres punts d’actuació, amb tasques, segons cada cas, com: 
sanejament i reperfilat del talús; col·locació de malla metàl·lica de triple torsió i 
de geomalla; instal·lació de malla reforçada amb cables d’acer i ancoratges; 
tasques de neteja i restitució de barreres de seguretat. Les obres, que compten 
amb un pressupost de prop de 300.000 euros, van començar a principis de juny 
i conclouran a finals d’aquest mes. 

L’altra actuació d’emergència comunicada avui al Govern correspon a les 
tasques per millorar l’estabilitat de nou talussos de l’N-II situats entre Sant Pol 
de Mar i Calella, on s’han produït diversos despreniments arran dels episodis 
de pluja dels últims mesos. L’obra començarà a mitjans d’aquest mes i té un 
pressupost d’1,2 milions d’euros i un termini d’execució de quatre mesos. 

Els principals treballs inclosos en aquesta actuació són: sanejament dels 
talussos afectats, desbrossades i neteges de material, col·locació de malles de 
protecció, de malles antierosió, cables d’acer o ancoratges i formigó projectat. 
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El Govern sol·licitarà dictamen al Consell de Garanties 
Estatutàries sobre el Reial decret espanyol per fer front 
a la Covid-19  
 
 El Reial decret llei 11/2020 anuncia una modificació legislativa que 

afecta el finançament del Sistema de Formació Professional per a 
l'Ocupació provinent de la quota de formació professional que aporten 
les empreses i els treballadors 
 

El Govern ha acordat sol·licitar un dictamen preceptiu al Consell de Garanties 
Estatutàries perquè, abans d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat, estimi si 
la modificació del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la 
Covid-19, s’ajusta als preceptes de la Constitució Espanyola i de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.  
 
El Reial decret anuncia a la disposició addicional setena una modificació 
legislativa que afecta el finançament del Sistema de Formació Professional per 
a l'Ocupació que prové de la quota de formació professional que aporten les 
empreses i els treballadors. La Llei que regula el Sistema de Formació 
Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral estableix que aquestes 
aportacions només es poden dedicar al Sistema de Formació Professional per 
a l'Ocupació. 
 
Ara, però, amb el canvi contemplat al Reial decret es permet que els ingressos 
derivats de la cotització per formació professional es puguin aplicar al 
finançament de qualsevol de les prestacions i accions de sistema de protecció 
per desocupació, incloent-hi, d'aquesta manera, finalitats més àmplies que la 
simple formació professional per a l’ocupació. En definitiva, la disposició 
addicional setena d’aquest Reial decret suscita diversos dubtes pel que fa a la 
seva conformitat amb la Constitució Espanyola, la finalitat i la distribució de 
competències. 
 
Cal recordar la decisió del govern espanyol de retallar 215 milions d’euros del 
fons destinat a Catalunya per implementar les polítiques actives d’ocupació, una 
retallada que va ser anunciada el passat mes d’abril i representa una reducció 
del 55% dels diners assignats, que passarien de 388 milions a 173. 
 
El Govern ha recordat que la Generalitat és l’administració competent per 
aplicar mesures d’ajuda a les persones en atur i de millora de l’ocupació i ha 
retret a l’Estat que deixi l’executiu català sense eines per combatre l’atur i 
atendre empreses i persones treballadores. 
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Nomenaments 
 

Albert Lamarca i Marquès,  president de la Comissió Jurídica Assessora 
 
Nascut a Barcelona l’any 1969. 
 
Doctor en dret per la Universitat de Bolonya (1997) i llicenciat en dret (1993) i 
en història moderna (1995) per la Universitat de Barcelona. 
 
És professor titular de dret civil a la Universitat Pompeu Fabra des de l’any 2002, 
amb acreditació de catedràtic d’universitat l’any 2010. Ha estat investigador 
visitant a les universitats de Bolonya, Cambridge, Cornell (Nova York) i al Max-
Planck-Institut d’Hamburg. 
 
És autor de més d’una seixantena de publicacions científiques sobre dret privat, 
entre llibres, articles de revista i capítols de llibre en obres col·lectives. 
 
Ha estat vocal de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l’Observatori de 
Dret Privat, ha participat activament en els treballs prelegislatius que han portat 
a l’aprovació del diferents llibres del Codi Civil de Catalunya, sobre el qual ha 
contribuït a l’aplicació i consolidació mitjançant estudis, comentaris sistemàtics, 
presentacions en congressos i jornades i formació de postgrau. 
 
Ha estat investigador en projectes de recerca finançats en convocatòries 
competitives, tant de la Unió Europea com de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Estat, sobre dret patrimonial i dret de família i successions. És membre del 
consell de redacció de la revista «InDret». 
 
Agustí Cerrillo i Martínez, membre de la Comissió Jurídica Assessora  
 
És catedràtic de Dret Administratiu a la Universitat Oberta de Catalunya. Doctor 
en Dret i llicenciat en Ciència Política i de l’Administració. Ha estat director dels 
Estudis de Dret i Ciència Política i, actualment, és el Síndic de Greuges de la 
UOC. 
 
És coinvestigador principal del projecte “Retos jurídicos del uso de datos 
masivos para el fomento de la innovación y la buena administración a través de 
la inteligencia artificial” del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de 
la Sociedad. 
 
Ha investigat i publicat articles i monografies sobre l’administració digital, la 
transparència pública i la difusió i la reutilització d’informació pública a través 
d’Internet, l’ús de la intel·ligència artificial a les administracions públiques, la 
governança pública i la integritat pública i la prevenció de la corrupció en la 
contractació pública. 
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Esther Arroyo Amayuelas, membre de la Comissió Jurídica Assessora 
 
És llicenciada en Dret (1989), Doctora en Dret (1998), Premi extraordinari de 
doctorat (1999), Professora Titular de Dret civil (2003) i Catedràtica d'Universitat 
(2019), sempre a la Universitat de Barcelona (UB).  
 
Compta amb tres sexennis de recerca i cinc trams de docència, l’últim pels 
serveis a la UB prestats fins el 31 de desembre de 2016.  
 
El 2002-2007 va obtenir un mòdul Jean Monnet de la Comissió Europea en 
règim de concurrència competitiva amb universitats de tota Europa. Durant els 
cursos acadèmics 2015-2018 i 2019-2022 ha estat i encara és titular d'una 
Càtedra Jean Monnet. Fellow del DAAD alemany (2003) i de la Fundació 
Alexander von Humboldt (2006-2007), des de 2010 és membre de l'European 
Law Institute, amb seu a Viena, per l’estudi i desenvolupament del Dret privat 
europeu. Va ser professora visitant de la Universitat Rovira i Virgili (1996-1998); 
i posteriorment ha estat convidada a altres universitats americanes, europees i 
asiàtiques.  
 
Actualment, ensenya Dret civil i contractual europeu a la UB i també té un 
encàrrec docent a la Universitat de Münster. Coopera amb un projecte educatiu 
de Clínica Legal sobre habitatge i préstec hipotecari a la UB.  
 
Des de la legislatura 2011-2012, és vocal de la Secció d’obligacions i contractes 
de la Comissió de Codificació de Catalunya. Integrant de el Grup Acquis, ha 
produït informes per al Parlament Europeu dins de l'Associació Trans Europe 
Experts (2012, 2015) i, anteriorment, com a membre de diferents equips 
internacionals (2003, 2007). Ha rebut dues vegades el Premi Miquel Casals 
Colldecarrera. Durant més de deu anys ha organitzat els continguts de la 
Crònica de Dret Privat europeu de la revista Anuario de Derecho Civil.  
 
Les seves responsabilitats acadèmiques inclouen l'avaluació de projectes de 
recerca a nivell nacional i la revisió d'articles per a diferents revistes nacionals i 
internacionals. També ha estat assessora de la Comissió de Professors Lectors 
i professors col·laboradors en l'àmbit de les Ciències Socials de l'Agència per 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (2015-2019) i Membre de la 
Comissão Internacional Permanente d’Aconselhamento Científico del Centro 
d'Investigação Jurídico económico de la Universitat de Porto (des de 2018). Des 
2014 coordina el Grup de Recerca Consolidat de Dret Civil Català a la UB.  
 

Judith Gifreu i Font, membre de la Comissió Jurídica Assessora  
 
Nascuda a Figueres l’any 1969.  
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Directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Territori 
i Sostenibilitat des del 2018. Llicenciada en Dret (1992), Màster en Dret (1995) 
i Màster en Gestió i Dret Local (1999) a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Estudis Superiors en urbanisme a la Bartlett School of Architecture and 
Planning (UCL, Universitat de Londres, 1993-1994).  
 
Doctora en Dret (2001) amb la tesi “Las regiones frente a la Unión Europea de 
los Estados pequeños. La irreversible regionalización de los Estados grandes: 
el ejemplo del Reino Unido”. Professora titular de Dret Administratiu del 
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques de la UAB.  
 
Ha fet estades de recerca en diverses universitats estrangeres, entre les quals 
la Facultat de Dret de la Universitat de Londres (Regne Unit); l’Institut de 
Federalisme de la Universitat de Fribourg (Suïssa); la Facultat de Ciències 
Polítiques de la Universitat de Pàdua (Itàlia); la Facultat de Ciències Jurídiques 
de la Universitat del Salento (Itàlia) i la Universitat de Califòrnia-Berkeley (EUA). 
Autora de més d’un centenar de contribucions científiques entre llibres, capítols 
de llibres i articles especialitzats.  
  
Ha estat presidenta de la Comissió de Control de les Consultes Populars no 
Referendàries per elecció dels seus membres (2016-2018), directora de la 
Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la UAB (2009-2019) 
i Directora del Congrés Internacional XI International Urban Law Congress. 
Architectural heritage, sites & landscapes seized by urban law. AIDRU de 
Barcelona (2017). Ha estat directora de diverses col·leccions editorials, 
directora acadèmica de jornades, cursos, diplomatures de postgrau i màsters 
organitzats per diferents entitats, i directora de tesis doctorals i treballs 
d’investigació de tercer cicle i formació continuada, entre altres. 
 
 
 


