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El Govern dotarà amb noves línies d’ajuts directes per
valor de 6,5 milions d’euros els municipis i comerços
del Segrià afectats per la pandèmia


Els departaments de la Presidència, Vicepresidència i Empresa i
Coneixement duran a terme les actuacions necessàries per donar
suport als ens locals i al teixit productiu de la comarca

El Govern dotarà de noves línies d’ajuts directes els municipis i comerços del
Segrià afectats per la pandèmia, per valor de 6,5 milions d’euros. Segons l’acord
aprovat avui, els departaments de la Presidència, Vicepresidència i Economia i
Hisenda i Empresa i Coneixement iniciaran amb urgència les actuacions que
permetran implementar les línies d’ajuts directes i subvencions destinades als
municipis i comerços de la comarca. L’objectiu d’aquesta iniciativa és doble:
d’una banda, donar suport als ens locals per fer front a les despeses associades
al rebrot i, de l’altra, mantenir viu el teixit empresarial i comercial d’aquesta
comarca, on ha estat necessari adoptar mesures extraordinàries que han
comportat importants increments de despesa per als municipis perjudicats.
Segons el text de l’acord, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda arbitrarà els mitjans econòmics que siguin necessaris per dotar de
recursos els departaments de la Presidència i d’Empresa i Coneixement. Així,
Economia transferirà 4 milions d’euros al Departament d’Empresa i
Coneixement perquè els destini, a través del Consorci de Comerç, Artesania i
Moda (CCAM), a reactivar l’economia dels vuit municipis afectats per la Covid19 mitjançant ajuts directes al sector comercial. A més, destinarà uns altres 2,5
milions d’euros al Departament de la Presidència perquè pugui articular una
línia de subvencions directes als ens locals que han hagut d’habilitar espais
d’aïllament per contribuir al confinament ordenat de les persones positives en
Covid-19 i els seus contactes.
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El Govern aprova ampliar en 1.230 milions d’euros els
pressupostos de la Generalitat per al 2020
•
•

S’incrementa la dotació del fons de contingència a través d’una
generació de crèdit a càrrec del fons Covid-19 estatal
Des del fons de contingència s’aniran transferint recursos als
departaments en funció de les necessitats

El Govern ha aprovat avui augmentar en 1.230 milions d’euros els pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2020. Aquesta modificació dels comptes públics es
fa a càrrec del primer tram del fons Covid-19 estatal creat per finançar l’impacte
extraordinari de la pandèmia en els pressupostos dels territoris.
La normativa vigent estableix que, per tal d’incorporar nous ingressos als
comptes públics, s’han de generar els corresponents crèdits pressupostaris de
despesa per un import equivalent. Per aquesta raó, el Govern de la Generalitat
aprova avui una generació de crèdit per valor de 1.230 milions d’euros, que es
destinaran a una nova partida creada a l’efecte en el capítol pressupostari del
fons de contingència. Des d’allà s’aniran transferint recursos als diferents
departaments en funció de les seves necessitats.
Aquesta generació de crèdit permetrà, d’una banda, reposar els recursos
d’aquells departaments que en els darrers mesos han hagut d’avançar una part
important del seu pressupost anual per cobrir despeses d’emergència derivades
de la Covid-19. De l’altra, atendre les noves necessitats urgents i inajornables
que es vagin produint, així com també cobrir la pèrdua d'ingressos de la
Generalitat que ha afectat notablement àmbits com el del transport públic.
L’import generat s’haurà d’ajustar a l’assignació definitiva que autoritzi el
Ministeri d’Hisenda per a Catalunya d’acord amb els criteris establerts al Real
Decret Llei 22/2020, de 16 de juliol, pel qual es regula la creació del Fons Covid19 i s’estableix les regles relatives a la seva distribució i lliurament.
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El Govern aprova una subvenció directa d’1,5 milions
d’euros a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Òdena per reactivar el sector del comerç




Dins el paquet de mesures específiques anunciades pel president
de la Generalitat per a la Conca d’Òdena, aquesta subvenció té com
a objectiu donar suport a la reactivació del comerç i dels serveis en
els municipis de la Conca d’Òdena afectats per la Covid-19
Amb aquest acord, el Govern autoritza el Consorci de Comerç,
Artesania i Moda (CCAM) a concedir una subvenció directa a la
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, per un import
d’1,5 milions d’euros, destinada a la reactivació del comerç i dels
serveis

El Govern ha aprovat una subvenció directa d’1,5 milions d’euros a la
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena per reactivar el sector del
comerç. Amb aquest acord, l’Executiu dona llum verda a aquestes subvencions,
que formen part del paquet de mesures específiques anunciades pel president
de la Generalitat, Quim Torra, per reactivar l’economia de la zona, especialment
castigada per la pandèmia.
Davant de la disminució dràstica de l’activitat provocada per la crisi sanitària de
la Covid-19, cal donar suport a les empreses, entitats i ajuntaments dels set
municipis de l’àmbit territorial de la Conca d’Òdena, especialment a aquelles
empreses obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma o
que han vist disminuïda la facturació a conseqüència de la pandèmia.
Igualment, cal donar suport a les accions de la Mancomunitat, els ajuntaments
de la Conca d’Òdena i les entitats de l’àmbit del comerç per pal·liar els efectes
que la crisi sanitària ha provocat en l’àmbit econòmic durant l’estat d’alarma i
les destinades a la represa i recuperació de les activitats de comerç al detall,
hostaleria i restauració i serveis assimilats al comerç al detall.
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El Govern aprova transferir cinc milions d’euros del
Fons de Contingència per atendre les necessitats
d’habitatge de les famílies


L’objectiu és minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19
en els lloguers d'habitatge habitual

El Govern ha aprovat una transferència de crèdits de cinc milions d’euros del
Fons de Contingència al pressupost per al 2020 del Departament de Territori i
Sostenibilitat per atendre les necessitats de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya, que treballa per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d'habitatge habitual.
Catalunya només n’ha rebut 14,5 milions dels 100 milions d’euros previstos a la
línia específica d’ajuts al pagament del lloguer de l’Estat per la pandèmia, tot i
que concentra el 16,5% de la població. Amb els cinc milions aportats del Fons
de Contingència, el Govern compleix amb la proporció 70/30 del Plan Estatal
de la Vivienda.
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El Govern aprova la creació d’un Comitè d’experts que
treballarà per reformar el sistema sanitari


L’objectiu és reforçar el sistema nacional de salut i garantir el
caràcter universal, equitatiu, la sostenibilitat i la capacitat de
resposta davant emergències com la pandèmia de la Covid-19

El Govern ha aprovat la creació del Comitè d’experts per a la transformació del
sistema públic de salut i la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració de
l’Agenda de transformació del sistema públic de salut. La pandèmia de la Covid19 ha posat a prova el sistema sanitari, que s’ha vist forçat a incrementar
ràpidament les capacitats de vigilància epidemiològica, diagnòstiques i
assistencials per contenir i mitigar els efectes de la pandèmia sobre la salut dels
ciutadans de Catalunya. És per això que el Govern vol endegar un procés de
reformes per tal de reforçar el sistema nacional de salut i garantir el caràcter
universal, equitatiu, la sostenibilitat i la capacitat de resposta. Aquest procés
s’ha de basar en una estratègia transversal que va més enllà de l’àmbit sanitari
i que inclou també altres àmbits de la salut com el conjunt de serveis—
residències assistides, llars residències, centres de dia i habitatges tutelats—
que cobreixen les necessitats i situacions familiars de les persones grans, i
multidisciplinària que tingui en compte l’elevat consens que existeix en el
conjunt del sector de la salut i incorporant l’aportació de professionals amb
expertesa, coneixement i experiència contrastada.
El Comitè d’experts per a la transformació del sistema públic de salut, aprovat
avui pel Govern i adscrit al Departament de la Presidència, estarà format per
persones de reconegut prestigi en l’àmbit del sistema sanitari, de l’economia de
la salut i de l’administració pública, que seran nomenades pel president de la
Generalitat. Les seves funcions principals seran, per un costat, l’elaboració d’un
document sobre les actuacions de reforma del sistema sanitari que puguin ser
incorporades a les polítiques sanitàries. Aquest document l’hauran de presentar
en un termini màxim de dos mesos des de la data de publicació d’aquest Acord
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per un altre costat, aquest
òrgan assessorarà o informarà sobre les qüestions que li plantegi la Comissió
Interdepartamental per a l’elaboració de l’Agenda de transformació del sistema
públic de salut.
Aquesta Comissió interdepartamental, adscrita al Departament de Salut,
elaborarà, en el termini de tres mesos des de la data de publicació d’aquest
Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’Agenda de
transformació del sistema públic de salut d’acord amb el document del Comitè
d’experts. Aquesta Agenda de transformació del sistema públic de salut haurà
d’incloure, com a mínim, els continguts següents:
a) Els principals àmbits de reforma.
b) Les línies de transformació incloses en cadascun dels àmbits.
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c) La identificació dels actors, governamentals i no governamentals, implicats
en el desplegament de les línies de treball.
d) Els mitjans per impulsar la necessària millora del finançament del sistema
públic de salut de Catalunya per tal de garantir la seva sostenibilitat i
implementar l’Agenda de transformació del sistema públic de salut.
Els membres que formaran part del comitè, fruit d’una resolució signada pel
president de la Generalitat, Quim Torra, són els següents:




























Cristina Adroher Mas, economista
Jordi Ara del Rey, director-gerent de l’Hospital Germans Trias i Pujol
Teresa Basora Gallisà, MIFC AP CAP Montroig
Mònica Botta Santasuana, directora assistencial de l’Hospital de
Granollers i cap d'àrea de canvi climàtic, migracions i cooperació (CoMB)
Esther Calbo Sebastián, cap de la Unitat de Malalties Infeccioses de
Mútua Terrassa
Magda Campins Martí, cap preventiva de l’Hospital Vall d'Hebron
Antoni Castells Garangou, director mèdic de l’Hospital Clínic
Emma Costas Muñoz, infermera coordinadora PADES Mutuam
Manuel Del Castillo Rey, director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu
Anna García-Altés, economista AQUAS i directora de l'Observatori del
Sistema Sanitari de Catalunya
Marco Inzitari, geriatre cap CSS Pere Virgili i president Soc Cat de
Geriatria
Iolanda Lejardi Estévez, infermera del Cap assistencial AP- ICS
Enric Mateo Viladomat, Infermer de Can Bou. ICS Castelldefels
Lorena Molina Raya, directora Escola d’Infermeria de Sant Joan de Déu
Salvador Navarro Soto, cap de cirurgia del Parc Taulí; cap docent UAB;
vicepresident de l’Acadèmia Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
Vicente Ortún Rubio, professor emèrit d'Economia de la Salut (UPF) i
cofundador del CRES
Olga Pané Mena, directora gerent Parc Sanitari Mar
Mònica Povedano Panadés, neurofisiòloga coordinadora de la Unitat
Funcional Motoneurona. Hospital de Bellvitge
Assumpta Prat Santamaria, cap d'Infermeria de la Fundació Althaia
Mireia Puig Campmany, cap d'urgències de l’Hospital de Sant Pau
Wifred Ricart Engel, cap del servei d’endocrinologia de l’Hospital Trueta
Cristina Roure Nuez, cap de farmàcia de l’Hospital de Terrassa
Jordi Serrano Pons, impulsor de HELTHIO. Consultor de la OMS
Antoni Sisó Almirall, mifc CAP CAPSE i president de CAMFIC
Marc Soler Fàbregas, coordinador executiu de CCMC
Josep Tabernero Caturla, cap d'Oncologia de l’Hospital Vall d'Hebron
Antoni Trilla Garcia, cap d’epidemiologia i preventiva de l’Hospital Clínic.
Degà de la Facultat de Medicina de la UB i president-coordinador del
grup d'experts
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Tamyco Ysa Figueres, catedràtica de gestió i funció pública. ESADE
Oriol Yuguero Torres, mifc adjunt urgències de l'hospital Arnau de
Vilanova
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El Govern aprova el Decret de concert social, una nova
forma de relació amb els proveïdors de serveis per
garantir la millora de la qualitat assistencial i de les
condicions laborals dels professionals


El concert social s’allunya de les dinàmiques de contractació
pública, de manera que es prioritzarà la valoració i els criteris
socials del projecte, i no el preu



També permetrà assolir més eficiència i eficàcia en la gestió
administrativa, amb menys burocratització i reducció dels terminis
i tràmits

El Govern ha aprovat avui el Decret d’acreditació, concert social i gestió
delegada en la xarxa de serveis socials d’atenció pública. Amb aquest nou
decret s’impulsa definitivament una nova forma de relació amb els proveïdors
de la xarxa de serveis socials allunyada de les dinàmiques de contractació
pública. El concert social permet proveir serveis a la ciutadania —de la cartera
de serveis socials— per mitjà de mecanismes orientats a la qualitat assistencial,
la solvència tècnica, l’arrelament territorial i altres mecanismes orientats a la
millora del servei a la persona.
Entre els criteris per a l'assignació de serveis destaca el de la responsabilitat
social de l'entitat proveïdora on hi figuren, entre altres, l'estabilitat i qualitat de
l'ocupació i també el compromís ètic, expressat amb la implantació de
mecanismes de governança democràtica, transparència i la destinació d'una
part dels excedents a la millora de la formació professional. Un altre aspecte
molt important en aquest sentit és l'establiment d'un topall màxim de diferència
salarial entre la persona amb el salari més alt i la persona amb el salari més
baix, que no podrà superar la relació 1/9, és a dir, podrà ser com a màxim nou
vegades superior.
Procediment d’acreditació i de concert social fins a un màxim de 10 anys
Pel que fa al procediment d’acreditació -que correspon al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies-, estarà permanentment obert i les entitats
proveïdores podran acreditar-se si compleixen els requisits i condicions que
s’estableixin per a cada tipologia de servei socials. El termini de vigència inicial
de l’acreditació serà de quatre anys, prorrogable de dos anys en dos anys fins
a un màxim de 10, sempre que els serveis es prestin correctament i es
compleixin les condicions de qualitat requerides.
El procediment de concert social i de gestió delegada estaran sotmesos a
convocatòria i sol·licitud. El preu dels serveis a proveir estarà referenciat a la
cartera de serveis socials i no s’admetran baixes econòmiques, de manera que
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resultarà guanyador el projecte presentat que ofereixi millors condicions
d’atenció a les persones. Es valoraran criteris socials com la qualitat en l’atenció
amb determinada qualificació o experiència, l’estabilitat laboral, la igualtat de
gènere, la inserció laboral, la política lingüística, la compra pública ètica, la
protecció del medi ambient, la qualitat alimentària o el compromís ètic.
La provisió es realitzarà mitjançant resolució del Departament i, per tant, l’entitat
no haurà de signar cap contracte. El termini de vigència inicial de la provisió,
igual que l’acreditació, serà de quatre anys, prorrogable tàcitament de dos en
dos anys fins un màxim de 10, sempre que els serveis es prestin de manera
correcta i amb la qualitat exigida.
En conclusió, amb aquest nou sistema:


S’inicia el camí cap a un sistema de provisió dels serveis socials més
àgil, eficient i de qualitat, que integri totes les entitats proveïdores
potenciant la xarxa de serveis socials d’atenció pública, i que se centri
en la qualitat en l’atenció a la persona. És important destacar que amb
l’acreditació prèvia es garanteix la necessària homogeneïtzació dels
criteris de qualitat exigibles per formar part de la xarxa pública.



S’assoleix més eficiència i eficàcia en la gestió administrativa, amb
menys burocratització i reducció dels terminis i tràmits, s’acredita i
proveeix mitjançant resolució, no s’exigeix documentació que ja consta a
l’Administració i no s’han de signar contractes ni pròrrogues expresses.



Es dota de major estabilitat el sector, amb vigències inicials més llargues
i pròrrogues tàcites fins a 10 anys, sempre que es prestin els serveis
adequadament. Per tant, es potencia l’estabilitat de les plantilles i la
qualificació dels professionals que atenen les persones, la qual cosa
significa un major reconeixement laboral i social.



Es millora la garantia de les persones usuàries potenciant els projectes
dirigits a l’atenció personalitzada i integral, l’arrelament de la persona a
l’entorn, els criteris socials i el compromís ètic de l’entitat proveïdora per
sobre de criteris economicistes. L’actuació administrativa no se centra
tant en la tramitació burocràtica d’expedients sinó en una supervisió
permanent de la prestació dels serveis.
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El Govern aprova abonar aquest juliol als treballadors
de la Generalitat l’import pendent de la paga extra del
2013
El Govern ha aprovat avui autoritzar el pagament del 60% de la paga extraordinària de
l’any 2013 als treballadors de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la disposició
addicional novena de la Llei de pressupostos del 2020. El pagament es farà efectiu a
la nòmina del mes de juliol.
D’aquesta manera, es completa la devolució del 100% de la paga extraordinària que
els treballadors de la Generalitat van deixar de percebre l’any 2013 com a
conseqüència de les restriccions pressupostàries. El Govern dona compliment així a
l’acord signat el desembre de 2018 amb els sindicats de la funció pública per fer efectiu
el retorn de les quantitats pendents de les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014.
El Govern ja va abonar l’any passat el 40% de la paga extra del 2013 i ara farà efectiu
el 60% restant. Restarà pendent la devolució de la paga extra del 2014, que es pagarà
durant els exercicis 2021 i 2022, segons preveu l’acord subscrit amb les organitzacions
sindicals.
Els fons per fer efectiu aquest pagament es troben consignats al servei pressupostari
DD09, corresponent a despeses de caràcter transversal per cobrir imprevistos o
millores en matèria de personal.
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El Govern aprova un Pla Anual de Cooperació al
Desenvolupament 2020 adaptat a la Covid-19


És el primer pla que s’emmarca totalment en les línies establertes
pel Pla Director de Cooperació 2019-2020, d’acord amb l’Agenda
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El Govern ha aprovat el Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament 2020,
que adapta les actuacions previstes a les necessitats provocades per
l’emergència sanitària de la Covid-19, d’acord amb les comunitats beneficiades
i les contraparts dels projectes.
Aquest Pla és el primer que s’emmarca totalment en les línies establertes pel
Pla Director de Cooperació 2019-2020, d’acord amb l’Agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Les bases principals són
l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH), la coherència de
polítiques, l’avaluació estratègica i operativa, la gestió i tractament de les dades
i la incorporació de les tecnologies digitals. El Pla aposta per potenciar la
governança multinivell i multilateral internacional, per coordinar les actuacions
a nivell global. A més, traspassa el concepte tradicional d’Ajut Oficial al
Desenvolupament i defensa la necessitat d’una Inversió Pública Global per
garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del planeta.
El Govern gestiona l’aportació de Catalunya al desenvolupament global per
mitjà de diferents instruments i estratègies. D’una banda, implica tots els
departaments de la Generalitat amb l’objectiu d’avançar en la coherència de les
polítiques públiques, d’acord amb el Pla Nacional per a l’Agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que inclou mesures a
Catalunya i arreu del món. A més, participa com a sòcia d’altres governs i
entitats en projectes europeus i internacionals, posicionant Catalunya com a
referent internacional i fent del compromís per un món millor una excel·lent carta
de presentació.
Alhora, el Govern continua treballant en l’establiment d’acords entre governs
per assessorar en el disseny i la implementació de polítiques públiques de
sectors on Catalunya aporta experiència, i també en la participació en projectes
d’organismes i institucions de les Nacions Unides, com ara el PNUD al Líban,
UNICEF a Síria, i UNRWUA i ACNUR en diferents països. A més, fomenta
aliances i partenariats per formar part de moviments i xarxes internacionals
d’incidència política i social.
El suport a la governança global es complementa amb l’enfortiment de la
governança local-regional d’acord amb el principi de subsidiarietat, per la seva
capacitat transformadora en defensa dels drets humans, la construcció de pau
i els valors del bé públic com a garant del benestar de totes les persones, sense
deixar ningú enrere. En aquest marc treballa conjuntament amb administracions
12
Acords de Govern. 14.07.2020
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

locals, com ara el Consell Regional de Tànger-Tetuan-Al-Hoceima (Marroc), o
la Direcció Provincial de Salut d’Inhambane (Moçambic).
El Pla a més preveu una convocatòria per a projectes de cooperació al
desenvolupament i una altra per a educació per al desenvolupament, així com
una convocatòria del Comitè Català d’Acció Humanitària per l’emergència
sanitària de la Covid-19, amb l’objectiu de donar suport al sector i a la societat
civil organitzada, principalment ONG i entitats catalanes per al
desenvolupament de projectes de cooperació, cultura de pau, enfortiment dels
valors democràtics i formació d’una ciutadania global conscient dels reptes
mundials.
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El Govern aprova el Pla director de Mobilitat 2020-2025
de l’àrea de Barcelona


El document incorpora les comarques de l’Anoia, el Bages, el
Berguedà, el Moianès i Osona

El Govern ha aprovat el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat
Metropolitana de Barcelona (SIMMB) per al període 2020-2025. L’àmbit
territorial del SIMMB inclou dotze comarques: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix
Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Moianès, Osona, Vallès
Occidental i Vallès Oriental.
La Llei de mobilitat que va aprovar el Parlament de Catalunya el 2003 establia
que es disposés d’un pla director de mobilitat per a cada àmbit territorial, amb
el propòsit de fixar unes directrius comunes per a aquell territori, les quals
s’havien de desplegar en els plans de mobilitat urbana que elaboren els
ajuntaments i altres ens locals. D’altra banda, encarregava a les autoritats
territorials de mobilitat la seva elaboració, per bé que la competència per a
aprovar-los és del govern.
Aquest és el tercer pla director de mobilitat que s’elabora en l’àmbit de l’ATM de
l’àrea de Barcelona. El primer va ser per al període 2008-2012, el segon per al
període 2013-2018 —que es va prorrogar un any més — i el tercer correspon
al període 2020-2025. Els dos anteriors abastaven la Regió Metropolitana de
Barcelona. Aquest tercer ha incorporat l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el
Moianès i Osona perquè, actualment, aquest és l’àmbit propi d’actuació de
l’ATM de Barcelona.
El pla compta amb 10 eixos d’actuació que responen a 5 objectius estratègics:






Una mobilitat saludable i sostenible.
Una mobilitat eficient i productiva.
Una mobilitat segura i fiable.
Una mobilitat inclusiva i equitativa.
Una mobilitat intel·ligent i digital.
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El Govern posa les bases d’un nou Pla Nacional del
Llibre i la Lectura de Catalunya i crea el Consell
Nacional de la Lectura


El nou pla serà elaborat pel Departament de Cultura i el Departament
d’Educació i ha de servir per dissenyar les actuacions i inversions
del Govern en l’àmbit del llibre i la lectura amb l’horitzó 2030



La Institució de les Lletres Catalanes actuarà d’organisme
coordinador, amb la col·laboració del Servei de Biblioteques de la
Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i de
l’Àrea del Llibre de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)



El Departament de Cultura presentarà el setembre de 2021 una
proposta de Pla per ser aprovat pel Govern

El Govern ha aprovat encarregar al Departament de Cultura, amb la
col·laboració del Departament d’Educació, l’elaboració d’un Pla Nacional del
Llibre i la Lectura i ha creat el Consell Nacional de la Lectura. A diferència dels
plans de lectura impulsats anteriorment (el 2008, el 2012 i el 2017), aquest és
el primer pla que parteix d’un Acord del Govern i es fixa com a objectiu retornar
igualment al Govern una proposta de pla per a la seva aprovació abans del mes
de setembre de 2021. També per primera vegada, el pla es desenvoluparà amb
la implicació tant del Departament d’Educació com de la Secretaria
d’Universitats i Recerca.
El Pla Nacional del Llibre i la Lectura de Catalunya és una eina imprescindible
per conèixer l’estat actual de l’àmbit del llibre i la lectura a Catalunya i les seves
necessitats a llarg termini. Es tracta d’un instrument transversal, que ha
d’elaborar el Departament de Cultura en coordinació amb el Departament
d’Educació i que ha de servir per dissenyar les actuacions i inversions del
Govern en l’àmbit del llibre i la lectura i les propostes de desplegament i
modificació del marc normatiu actual.
El Govern de la Generalitat de Catalunya considera necessari impulsar
l’elaboració d’un Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya amb els
objectius següents:
1. Analitzar i revisar, des d’una perspectiva transversal, el paper del llibre i la
lectura a partir de la valoració i la diagnosi de la seva presència en els
diversos àmbits de la societat.
2. Conèixer l’entorn, les tendències i les forces de canvi que afectaran l’àmbit
del llibre i la lectura els propers anys, especialment les relacionades amb la
transformació digital.
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3. Revisar les polítiques del Govern i elaborar un conjunt de mesures
estratègiques que marquin les actuacions i les inversions necessàries.
El Departament de Cultura elaborarà el Pla nacional del llibre i la lectura de
Catalunya mitjançant la Institució de les Lletres Catalanes, que actuarà
d’organisme coordinador, amb la col·laboració principalment del Servei de
Biblioteques de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i
de l’Àrea del Llibre de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), així
com del Departament d’Educació per als àmbits de treball que corresponguin.
La finalitat del Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya és elaborar un
document que permeti analitzar els reptes de futur del foment de la lectura i fixar
els objectius en relació amb la lectura amb l’horitzó 2030.
El Pla ha d’anar acompanyat d’un conjunt de mesures estratègiques que
determinin les actuacions i les inversions de l’Administració de la Generalitat en
l’àmbit del llibre i la lectura.
El Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya s’ha d’estructurar en els cinc
eixos i en els àmbits de treball següents:
a) Prestigi i visibilitat dels autors (escriptors, traductors i il·lustradors) i de la
literatura en llengua catalana i occitana en tota mena de formats i suports, en
què es proposen totes les actuacions encaminades a afavorir el reconeixement
social de la literatura catalana i occitana i dels seus autors, així com la seva
presència i coneixement tant arreu de l’àmbit lingüístic català com
internacionalment, d’una manera transversal en els diversos àmbits de la
societat.
b) Foment de l’hàbit lector, la competència lectora i el llibre en l’àmbit
docent, en què es proposen totes les iniciatives (plans de lectura de centre,
impuls de la biblioteca escolar, treball conjunt entre biblioteques municipals i
escolars) que permetin convertir la lectura en un eix transversal de la vida als
centres educatius, des de l’escola primària fins a la universitat.
c) Foment de l’hàbit lector, la competència lectora i el llibre entre la petita
infància, infants i joves fora de l’àmbit escolar, en què es proposen les
actuacions encaminades a difondre i prestigiar la lectura en tots els seus
formats i suports, així com promoció de la lectura en llengua catalana i occitana
com un factor de cohesió social, especialment en entorns socialment
vulnerables i poc proclius a la lectura en català.
d) Suport a la indústria editorial (autors, editors, distribuïdors, llibreters) en
llengua catalana i occitana en tots els seus formats, en què s’analitzen les
necessitats del sector i es proposen les línies de treball que han de garantir la
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consolidació, el desenvolupament i la modernització de la cadena de valor del
llibre en tota la seva extensió.
e) Centralitat de biblioteques públiques de Catalunya, en què es proposa la
coordinació entre les diverses xarxes i l’actualització dels reptes que encaren
les biblioteques com a principals equipaments culturals de proximitat i espais
ineludibles en qualsevol actuació transversal de foment de la lectura.
El Departament de Cultura ha de culminar l’elaboració del Pla nacional del llibre
i la lectura de Catalunya amb una proposta de document que haurà d’elevar al
Govern, com a màxim, el setembre del 2021 perquè l’aprovi i es presenti
públicament.
Consell Nacional de la Lectura
El Govern també ha aprovat avui la creació del Consell Nacional de la Lectura
amb la finalitat que el Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya s’elabori
mitjançant un procés participatiu obert als professionals, institucions i
associacions de l’àmbit del llibre i la lectura, tant del sector públic com del privat.
Així mateix, s’ha de disposar de l’assessorament d’experts per encertar en la
diagnosi i amb estudis comparatius amb altres models de foment de la lectura.
El Consell Nacional de la Lectura tindrà les funcions següents: participar en
l’elaboració del Pla i proposar mesures; efectuar el seguiment del desplegament
del Pla i proposar iniciatives de desplegament; fomentar la comunicació i la
cooperació entre els diferents agents implicats en el desplegament del Pla per
assolir-ne els objectius; proposar mesures per atendre les necessitats del sector
del llibre i per fomentar la lectura; debatre i aprovar les propostes sorgides de
les comissions de treball, i aprovar la proposta de Pla nacional del llibre i la
lectura abans que el Departament de Cultura l’elevi al Govern.
El Consell Nacional de la Lectura té la composició següent:
a) Presidència: la persona titular del departament competent en matèria de
cultura.
b) Vicepresidència: la persona titular del departament competent en matèria
d’educació.
c) Vocalies:
1) El secretari o la secretària general del departament competent en matèria de
cultura.
2) El director o la directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
3) La persona titular de la direcció general competent en matèria de
biblioteques.
4) El director o la directora de l’Institut Català de les Empreses Culturals.
5) La persona titular de la direcció general competent en matèria de política
lingüística.
6) El director o la directora de l’Institut Ramon Llull.
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7) El director o la directora de la Biblioteca de Catalunya.
8) El secretari o la secretària de Polítiques Educatives.
9) El secretari o la secretària d’Universitats i Recerca.
10) Un diputat o una diputada responsable de Cultura de la Diputació de
Barcelona.
11) Un diputat o una diputada responsable de Cultura de la Diputació de Girona.
12) Un diputat o una diputada responsable de Cultura de la Diputació de Lleida.
13) Un diputat o una diputada responsable de Cultura de la Diputació de
Tarragona.
14) Una persona representant del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
15) Una persona representant de l’Ajuntament de Barcelona.
16) Una persona representant de la Federació de Municipis de Catalunya.
17) Una persona representant de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
18) El o la cap de l’Àrea del Llibre de l’Institut Català de les Empreses Culturals.
19) El o la cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
20) El degà o la degana de la Institució de les Lletres Catalanes.
21) Una persona representant de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals.
22) Una persona representant de la Reial Acadèmia de Bones Lletres.
23) Una persona representant de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
24) Una persona representant de l’Associació PEN Català.
25) Una persona representant de l’Associació Internacional de Llengua i
Literatura Catalanes.
26) Una persona representant de l’Associació Col·legial d’Escriptors de
Catalunya.
27) Una persona representant d’Escrivim, Associació Professional d’Escriptores
i Escriptors de Literatura.
28) Una persona representant de Guionistes Associats de Catalunya.
29) Una persona representant dels traductors literaris, a proposta conjunta de
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, l’Associació PEN Català i
l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya.
30) Una persona representant de l’Associació Professional d’Il·lustradors de
Catalunya (APIC).
31) Una persona representant de l’Associació Il·lustra, Professionals de la
Il·lustració Catalana Associats.
32) Una persona representant de l’Institut d’Estudis Catalans.
33) Una persona representant de l’Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa
dera lengua occitana.
34) Una persona representant de l’entitat Llull. Federació d’Entitats Culturals
dels Països Catalans.
35) Una persona representant de l’associació Espais Escrits. Xarxa del
Patrimoni Literari Català.
36) Una persona representant de la Coordinadora d’Estudis Universitaris de
Filologia Catalana.
37) Una persona representant de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana.
38) Una persona representant del Gremi d’Editors de Catalunya.
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39) Una persona representant del Gremi de Llibreters de Catalunya.
40) Una persona representant del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.
41) Una persona representant del Col·legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya.
42) Una persona representant del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
El Consell Nacional de la Lectura s’ha de reunir almenys dues vegades a l’any,
d’acord amb el calendari que s’estableixi. L’acord de creació ha de determinar
la composició, les funcions i el funcionament d’aquestes comissions. La
Institució de les Lletres Catalanes ha de donar suport tècnic al Consell i a les
comissions de treball que es creïn, amb els recursos personals i materials que
siguin necessaris, per al desenvolupament correcte de les seves funcions.
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El Govern aprova les convocatòries 2020 de
subvencions a les comunitats catalanes a l’exterior i
per a la internacionalització d’entitats catalanes
El Govern ha aprovat destinar 950.000 euros a la convocatòria de subvencions
a les comunitats catalanes a l’exterior i 600.000 euros a la convocatòria per a la
internacionalització d’entitats catalanes.
Les comunitats catalanes a l’exterior són una eina clau per promoure i difondre
la cultura, la llengua i la realitat catalana a l’exterior. Actualment, hi ha 140
entitats reconegudes pel Govern, de les quals un centenar estan actives arreu
del món. En aquests moments, la presència catalana al món es xifra en 331.189
persones residents fora de Catalunya i de l’Estat espanyol.
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El Govern declara el Museu Pau Casals com a Museu
d’Interès Nacional


És un museu de gran valor patrimonial, tant per l’edifici com per les
col·leccions que conté, alhora que recull la memòria d’aquest músic
universal

El Govern ha acordat declarar el Museu Pau Casals com a Museu d’Interès
Nacional per la seva importància i el valor del conjunt dels béns culturals que
aplega. El passat 10 de juny, la Comissió Executiva de la Junta de Museus de
Catalunya va informar favorablement la proposta que la Direcció General del
Patrimoni Cultural va presentar al Govern per la declaració com a Museu
d’Interès Nacional. La principal missió d’aquest museu és conservar, preservar
i difondre la vida i obra de Pau Casals a través de l’extens patrimoni artístic i
documental que hi conserva, de significació molt especial pel patrimoni cultural
de Catalunya. El passat 16 de desembre de 2019, el Patronat de la Fundació
Pau Casals va sol·licitar la declaració del Museu Pau Casals com a Museu
d’Interès Nacional. La proposta es va fonamentar en la gran importància de la
figura de Pau Casals, considerat un dels grans músics del segle XX alhora que
un gran humanista, defensor de la llibertat, la justícia i la pau, a més del gran
valor patrimonial, tant pel que fa a l’edifici com per les col·leccions que conté.
Pau Casals és un dels noms més universals de la cultura catalana, gran
violoncel·lista i director d’orquestra que va lluitar per la música, la cultura i la
pau. La Vil·la Casals, la casa que Pau Casals es va fer construir el 1910 a Sant
Salvador, el barri marítim d’El Vendrell, és la seu del museu que porta el seu
nom. La casa, d’estil noucentista, va ser concebuda inicialment com a casa
d’estiueig i en ella hi va viure fins el 1936 quan es va veure obligat a marxar a
l’exili. Quan Pau Casals es referia a aquest immoble deia que “aquesta casa és
l’expressió i la síntesi de la meva vida de català i d’artista”.
El Museu Pau Casals, a més de recollir la memòria universal d’aquest músic, té
un fons molt important d’art amb obres destacades d’artistes catalans de finals
del segle XIX i principis del XX i un conjunt de pintures del s. XVIII de Francesc
Pla, el Vigatà, que decora una de les estances principals de la casa. A la galeria
del jardí hi ha escultures importants com Nu femení, de Josep Llimona, i Apol·lo,
de Josep Clarà. S’ha de considerar també la importància del fons d’objectes
personals: mobles, instruments musicals, objectes decoratius, objectes
personals, medalles i condecoracions, entre d’altres.
La Fundació Pau Casals
La Fundació Pau Casals va ser creada l’any 1972 per Pau Casals i la seva dona,
Marta Montañez, amb l’objectiu de preservar el patrimoni que hi havia a la casa
de Sant Salvador. Un any després de la mort de Pau Casals, l’any 1974, s’obre
al públic la Sala del Sentiment, la Sala de Concerts i la del Vigatà, i no serà fins
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el 1976 quan s’inauguri la casa com a museu. La Fundació Pau Casals va
decidir tancar el museu el 1996 per realitzar una profunda rehabilitació, tant
estructural com museogràfica, i va tornar a obrir les portes al públic l’any 2001.
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El Govern modifica els Estatuts de l’Escola Superior de
Comerç Internacional (ESCI)


Amb aquest acord, l’Executiu convalida la modificació dels Estatuts
aprovada pel Patronat del consorci, que adapta la institució a la
normativa vigent per donar cabuda a entitats com la Cambra de
Comerç de Barcelona o Pimec, i que formalitza l’adscripció de
l’Escola a la UPF

El Consell Executiu ha aprovat modificar els Estatuts de l’Escola Superior de
Comerç Internacional (ESCI). Amb aquest acord, el Govern de la Generalitat
convalida el canvi dels Estatuts aprovat pel Patronat d’aquest consorci,
constituït el 1993 i dedicat a la promoció dels estudis de comerç.
Els nous estatuts adapten legalment el consorci ESCI a la normativa vigent
(concretament a la L40/2015), i formalitzen l’adscripció de l’Escola a la
Universitat Pompeu Fabra (UFP). Així mateix, incorporen la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona; el Consell General de
Cambres de Catalunya i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, com a
institucions consorciades, i estableixen que el rector de la UPF ocuparà la
presidència de l’entitat.
D’altra banda, es redueix presència de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya a l’àmbit del comerç i de la internacionalització de l’empresa catalana
i es modifica el procés d’elecció d’alguns òrgans de govern, com el director o el
gerent del consorci. També fa altres modificacions d’organització i de
funcionament per tal de millorar-ne la gestió.
L’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) té com a objectiu la promoció
dels estudis de comerç internacional a Catalunya i l'exercici d'activitats docents
en aquesta matèria, així com la realització de jornades, seminaris i conferències
en el camp dels negocis internacionals i la prestació de serveis de formació i
recerca dins de l'àrea internacional de l'empresa.
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Nomenaments
Jaume Fornt, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1987), amb Diploma
d’estudis de Dret Civil de Catalunya (1987). Postgrau en dret Immobiliari i
Urbanístic per la Universitat Pompeu Fabra (1991).
Pel que fa a la seva trajectòria professional, l’any 1986 es va incorporar a
l’Incasòl, on va ocupar diversos llocs de treball fins que l’any 2007 va ser
nomenat director tècnic. És funcionari del cos superior de l’Administració de la
Generalitat des de l’any 1991. L’any 2007 va ser nomenat gerent del Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona. Des de l’any 2011 i fins el juliol de 2018
va ser director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i des del 2018 n’era el
director adjunt.
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Altres acords de Govern
El Govern reestructura el Departament de la Vicepresidència i d’Economia
i Hisenda
El Govern ha donat llum verda a la modificació del Decret 43/2019, de 25 de
febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda. L’objectiu és introduir tota una sèrie de canvis en l’organigrama del
Departament per adaptar-ne el funcionament a la nova realitat i a l’assumpció
de noves competències.
En aquest sentit, es crea l’Àrea de Política Fiscal Corporativa sota el paraigua
de la Secretaria d’Hisenda i de la Direcció General de Tributs i Joc i se’n
defineixen les funcions. D’acord amb el nou decret, aquesta Àrea serà
l’encarregada d’implementar el model i l’estratègia de la política fiscal
corporativa que va definir el Govern el passat 23 de juny amb un doble objectiu:
d’una banda, establir un protocol d’actuació homogeni, integrat i coordinat en
matèria fiscal que inclogui el conjunt d’ens i organismes que formen part del
sector públic; de l’altra, mitigar els possibles riscos fiscals, evitar duplicitats i
ineficiències en la gestió dels assumptes fiscals i reduir la inseguretat jurídica
en l’aplicació del sistema tributari.
També es crea l’Àrea de Coordinació Tècnica del Patrimoni Immobiliari a la
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, en substitució de
l’Àrea d’Estudis i Gestió Immobiliària, que coordinarà i assessorarà sobre totes
les situacions i aspectes econòmics, arquitectònics i urbanístics en relació amb
la gestió dels béns immobles del patrimoni immobiliari de la Generalitat.
Finalment, el Decret també preveu un reajustament en les funcions de dues
subdireccions generals de la Direcció de Serveis del Departament. Aquest canvi
i actualització s’explica per la posada en funcionament del nou Districte
Administratiu al barri de la Marina de Port a Barcelona i, conseqüentment, de la
Gerència de Serveis Comuns. Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la
seva publicació al DOGC.
El Govern engega la tercera fase del projecte de transformació digital de
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
El Govern ha aprovat l’acord pel qual s’autoritza el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya (CTTI) a licitar la contractació per a la implantació de la tercera fase
del projecte de transformació digital de l’Administració tributària de la
Generalitat de Catalunya.
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L’any 2014, la Secretaria d’Hisenda, conjuntament amb l’Agència Tributària de
Catalunya (ATC) i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació (CTTI), va planificar i iniciar l’execució d’un conjunt d’actuacions
d’àmbit tecnològic orientades a modernitzar i transformar l’Administració
tributària de la Generalitat de Catalunya.
La licitació es farà mitjançant procediment obert, amb la màxima concurrència
d’ofertes i empreses licitadores, garantint així la competència efectiva en el
mercat i el millor servei per a l’administració.
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