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El Govern aprova el Pla que fixa l’estratègia de
reactivació econòmica i social del país


L’Executiu estima el cost de la reactivació en 31.765 milions
d’euros, 2.760 dels quals s’invertiran en l’exercici 2020



El document engloba tant mesures de recuperació vinculades a la
gestió directa de la crisi com actuacions de caràcter estratègic que
es desplegaran en un horitzó a mitjà i llarg termini



Es fixen vint grans projectes de país estructurats al voltant d’un
seguit d’eixos prioritaris: l’Economia per la vida, la Digitalització, la
Societat del Coneixement i la Transició energètica

El Govern ha aprovat avui el Pla per a la reactivació econòmica i protecció
social, un document que recull fins a vint grans projectes per donar una resposta
efectiva i transversal a la crisi derivada de la Covid-19 a Catalunya, i que fixa
l’estratègia de país per als propers anys. El pla xifra el cost total de la
recuperació en 31.765 milions d’euros i engloba tant mesures vinculades a la
gestió directa de la crisi com grans actuacions de caràcter estratègic que es
desplegaran en un horitzó a mitjà i llarg termini.
El document és el resultat dels treballs desenvolupats en les darreres setmanes
per la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i
Protecció Social com a conseqüència de la crisi de la Covid-19 (CORECO), i
mostra el compromís del Govern envers tres objectius essencials: reforçar
l’estat del benestar i la capacitat productiva de Catalunya; reduir les desigualtats
socials accentuades per la pandèmia i accelerar la transició cap a un model
econòmic més sostenible i resilient. És per això que a la base del pla se situen
l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de
Nacions Unides, així com el Pacte Verd Europeu (European Green Deal) i
l’Estratègia Digital Europea (Digital Europe).
Reactivació de Catalunya al voltant de cinc eixos
El Pla de reactivació mostra la capacitat innovadora i de transformació del sector
públic, a través d’una vintena de grans projectes que contenen fins a cent
quaranta-cinc actuacions específiques. Una part important d’aquestes
actuacions es vincula a la gestió immediata dels efectes de la pandèmia, per tal
de continuar garantint les prestacions del sistema de salut i assistencial i
protegir l’economia productiva. Juntament amb la gestió de la crisi a curt termini,
el document preveu la posada en marxa de grans planificacions que aborden
qüestions estratègiques per al país, com ara la transformació del model
agroalimentari, la lluita contra el canvi climàtic o la mobilitat sostenible, i que
s’implementaran en diferents fases en un horitzó que, en el cas d’alguns
projectes, abasta les properes dues dècades.
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Els projectes s’agrupen al voltant de cinc eixos que dibuixen el model social,
econòmic i institucional cap al que ha d’avançar Catalunya en la propera
dècada:
Eix 1 ►Economia per la vida (seixanta-cinc actuacions)
La crisi sanitària ha posat de manifest la necessitat d’avançar cap a una
economia al servei de les persones, que proveeixi els ciutadans de salut, cures,
aliments, educació, protecció social, habitatge i cultura. L’eix 1 inclou els
següents projectes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pla de foment de la innovació en salut
Bioeconomia i transformació del sector agroalimentari, forestal i marítim
Qualitat assistencial amb garanties i reconeixement als professionals
Reactivació del consum, manteniment d’oferta productiva
Inclusió social, acompanyament, autonomia i integració laboral
Cultura: base del benestar i l’economia creativa

Eix 2 ►Digitalització (setze actuacions)
Les eines digitals han permès mitigar l’impacte econòmic i social de la
pandèmia, però cal consolidar i ampliar els avenços fets en els darrers mesos.
Així ho manifestat la Comissió Europea, que fixa la transició digital com un dels
pilars de la recuperació. L’eix 2 inclou els següents projectes:
7. Pla d’Educació Digital de Catalunya
8. Digitalització dels sectors productius i competències digitals
9. Territoris, ciutats intel·ligents
10. Tecnologies digitals avançades
Eix 3 ►Transició Ecològica (dinou actuacions)
La reactivació econòmica ha de ser compatible amb la neutralitat climàtica, i per
això cal disposar d’infraestructures d’energia renovable i apostar per una
economia circular, reforçant les mesures d’eficiència energètica i mobilitat
sostenible. L’eix 3 inclou els següents projectes:
11. Acció climàtica
12. Automoció i mobilitat sostenible
13. Economia circular
14. Habitatge i eficiència energètica
Eix 4 ►Societat del coneixement (trenta-cinc actuacions)
El efectes de la Covid-19 han fet més visible que mai el paper central del
coneixement i la formació en l’estratègia de construir un nou model, tant pel que
fa al desenvolupament de solucions innovadores en l’àmbit sanitari com a l’hora
de reconduir les carreres professionals dels treballadors dels sectors més
afectats per la crisi. L’eix 4 inclou els següents projectes:
15. Recerca i foment de la innovació
16. Excel·lència del sistema universitari
17. Garanties al dret subjectiu de l’ocupabilitat de les persones
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Eix 5 ► Actuacions transversals (deu actuacions)
L’experiència de la darrera recessió econòmica mostra que les crisis no
colpegen tothom de la mateixa manera. L’estratègia de reactivació de Catalunya
passa per aconseguir una economia més robusta, competitiva i oberta, però que
alhora garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats. L’eix 5 inclou els següents
projectes:
18. Internacionalització de l’economia
19. La transversalitat de gènere al centre de la recuperació econòmica i
social
20. Finançament
2.760 milions d’euros d’impacte econòmic el 2020
El cost total d’implementació del pla, incloent-hi les mesures de gestió per a la
reactivació i les de caràcter estratègic, se situa en 31.765 milions d’euros, dels
quals es preveu invertir-ne 2.760 l’any 2020. Entre les actuacions que
s’activaran en els propers mesos, s’hi inclouen les següents:











Pla de xoc a l’àmbit del Treball: 184,8 milions d’euros.
Ampliació dels ajuts per a necessitats bàsiques: 43 milions d’euros.
Pla d’educació digital de Catalunya: 24,2 milions d’euros.
Recerca i foment de la innovació: 130,2 milions d’euros.
Pla de foment de la innovació en Salut : 9,5 milions d’euros.
Pla de suport a la indústria de l’Automoció i la mobilitat: 50 milions
d’euros.
Línia de préstecs participatius per a la reactivació de la indústria: 50
milions d’euros.
Renovació urbana i habitatge: 244 milions d’euros.
Reactivació del sector del comerç: 35 milions d’euros.
Reforç de la xarxa pública de fibra òptica: 46 milions d’euros.

En paral·lel al pla de reactivació, que es refereix a les inversions en l'àmbit
econòmic i de la cohesió social, el Govern segueix treballant per reforçar la resta
de pilars de l'estat del benestar. En aquest sentit, insisteix en l’exigència de
resoldre l'infrafinançament crònic, xifrat en 5.000 milions d'euros, que pateix el
sistema de salut català.
Què és la CORECO?
La Comissió per a l'elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i
Protecció Social com a conseqüència de la crisi de la Covid-19 (CORECO) és
l’òrgan creat pel Govern de la Generalitat per articular la resposta del sector
públic als reptes econòmics i socials derivats de la pandèmia.
La CORECO es va crear el mes de maig passat, i els seus treballs s’han centrat
en dos àmbits:
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El primer, de caire operatiu, ha consistit a analitzar els efectes de la
pandèmia i posar en marxa d’actuacions d’emergència per minimitzar
l’impacte de la crisi



El segon inclou actuacions de caràcter estratègic i amb un horitzó
temporal més ampli, orientades a estimular els sectors amb major
capacitat de creixement, accelerar la creació d’ocupació i avançar cap a
un desenvolupament més sostenible i just. En aquesta segona línia de
treball s’emmarca la redacció del Pla de reactivació.
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El Govern aprova un decret llei per regular alguns
aspectes tècnics del trànsit entre la Renda Garantida de
Ciutadania i l’Ingrés Mínim Vital
•

Una de les mesures previstes permetrà reduir els terminis de
resolució de les sol·licituds

El Govern ha aprovat un Decret llei amb l’objectiu de regular alguns aspectes
tècnics del trànsit de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) cap a l’Ingrés
Mínim Vital (IMV) i a l’inrevés, intentar minimitzar l’afectació a la ciutadania i
harmonitzar les regulacions de les prestacions socials afectades per la
implementació de l’IMV.
Una de les principals mesures que s’adopten amb aquest Decret llei és la
reducció del termini de resolució de la Renda Garantida de Ciutadania dels
sol·licitants de l’Ingrés Mínim Vital que han vist denegada la sol·licitud de l’INSS,
i també la reducció del termini de resolució de la prestació complementària als
ajuts, les pensions i les prestacions estatals a l’ingrés mínim vital per part dels
sol·licitants que han vist aprovada la seva sol·licitud d’IMV.
D’aquesta manera, no es fa esperar les famílies en situació econòmica
vulnerable els tres mesos de la resolució de l’IMV i després quatre mesos
perquè es resolgui la RGC o tres mesos perquè es resolgui la prestació
complementària.
El Decret llei aprovat avui també pretén regular dues casuístiques concretes:
•

•

La garantia del cobrament de la prestació de l’RGC o la prestació
complementària fins al moment en que s’estimi l’IMV, per les sol·licituds
presentades fins al 15 de desembre del 2020. Es preveu per part de l’IMV
el pagament amb efectes retroactius des de l’1 de juny de 2020 per a
totes les sol·licituds realitzades fins el 15 de setembre de 2020.
La suspensió del termini de resolució i notificació de l’RGC o la prestació
complementària fins a la notificació de la resolució d’IMV per les
sol·licituds de la RGC pendents de resoldre abans del 15 de juny 2020.

Finalment, es preveu l’harmonització d’elements tècnics i procedimentals entre
l’RGC i l’IMV: els mètodes de presentació de la sol·licitud i la seva documentació
a través de declaracions responsables; la modificació del termini de resolució
de la RGC de quatre a tres mesos, i el compromís d’acordar i subscriure un pla
d’activació i/o d’inclusió social també per a persones perceptores de l’IMV que
percebin la prestació complementària.
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El Govern crea un grup de treball per al control de la
presència del virus Sars-CoV-2 a les aigües residuals


Els departaments de Territori i Sostenibilitat i Salut lideren un estudi
que analitzarà periòdicament la possible presència del virus a l’entrada
de cinquanta-sis depuradores que tracten el 80% de les aigües
residuals de la població

El Govern ha estat informat de la creació i la tasca del grup de de seguiment
impulsat per l’ACA amb l’objectiu d’identificar la possible presència del virus
SARS-CoV-2 a diverses estacions depuradores de les comarques catalanes a
partir de l’anàlisi de les aigües residuals. Aquesta iniciativa, amb una inversió
inicial d’uns 400.000 euros, comprèn controls setmanals i quinzenals en
cinquanta-sis depuradores catalanes. Es tracta d’un eina complementària per
al Departament de Salut en el control i seguiment de la pandèmia.
Un total de trenta-quatre depuradores urbanes es controlaran setmanalment
durant tot el període, tres es controlaran setmanalment a l’estiu, tres
setmanalment a l’hivern i les setze restants es controlaran quinzenalment.
D’aquesta manera, es tindran resultats de quaranta-cinc depuradores.
L’objectiu d’aquest projecte és detectar la possible presència de gens i
observar-ne l’evolució a cada planta, atès que s’ha demostrat la capacitat de
detectar ARN de SARS-CoV-2 a les aigües residuals entre sis i vint-i-un dies
abans que es diagnostiquin els primers casos.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha impulsat la creació del grup de treball
que inclou persones expertes del món científic. El projecte compta amb
l’experiència i el coneixement de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA),
que coordina el grup de treball; amb la participació de dos laboratoris
especialitzats de la Universitat de Barcelona (el Laboratori de Biologia Molecular
de Virus Entèrics i el Laboratori de Virus, Bacteris i Protozous d’interès en Salut
Pública i Seguretat Alimentària), i d’EURECAT, que alhora participen en la
iniciativa promoguda per la Comissió Europea “SEWERS4COVID” per a aquest
assumpte.
Control en el 80% de les aigües residuals
Catalunya disposa actualment de 527 depuradores que sanegen les aigües
residuals del 97,1% de la població catalana. Cal tenir en compte, però, que
trenta-cinc d’aquestes estacions depuradores tracten el 80% del total de les
aigües residuals, al ser plantes que estan en les zones més poblades de
Catalunya.
El programa preveu la recollida periòdica (setmanal o quinzenal, segons el cas)
d’una mostra d’aigua dels col·lectors d’entrada a cinquanta-sis depuradores
d’aigua residual urbanes repartides per tot el país. Aquestes cinquanta-sis
depuradores han estat seleccionades atenent a criteris de població servida i
representació territorial.
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Els controls quinzenals en setze depuradores es realitzen en zones amb menys
població i baix risc de propagació, mentre que els mostrejos setmanals es
reserven per a les zones de més població i mobilitat. En alguns casos, s’alterna
l’anàlisi d’estacions depuradores situades a la costa (als mesos d’estiu) i de
muntanya (a l’hivern) lligades a variacions estacionals de població.
Les mostres, un cop preses, es transportaran als laboratoris de la Universitat
de Barcelona i d’EURECAT per al seu anàlisi. L’ICRA farà un seguiment de
qualitat i integritat del procés per homogeneïtzar els protocols d’anàlisi i
assegurar la fiabilitat dels possibles resultats positius. Els resultats es
traslladaran al Departament de Salut per a la seva anàlisi i avaluació, com una
eina complementària per adoptar mesures i accions a través del Procicat en el
control de la pandèmia.
La metodologia fixada en l’estudi es basa en la constatació científica que la
presència del virus a la població es reflecteix en la presència de restes
genètiques del mateix a l’aigua residual. Si bé els estudis de l’Organització
Mundial de la Salut indiquen que el virus ja no és actiu a l’entrada de les EDAR,
els mètodes d’anàlisi permeten detectar-ne la seva presència i concentració,
fins i tot abans que apareguin casos clínics. D’aquesta manera l’aigua residual
esdevé un suport molt valuós per a la detecció avançada tant de l’aparició de
nous brots com de l’evolució i grau d’extensió de la malaltia.
Base de dades de l’àmbit europeu
La Universitat de Barcelona, a través de dos laboratoris d’investigació, i
EURECAT (Centre Tecnològic de Catalunya), i l’ICRA, s’encarregaran de la
coordinació i comparació de resultats a nivell europeu i mundial a través de la
iniciativa SEWERS4COVID promoguda per la Comissió Europea. Es pretén
crear un espai de coordinació europeu en seguiment epidemiològic i de salut
amb dades contrastades, amb l’objectiu de facilitar la coordinació de mesures i
actuacions.
Comissió de seguiment
Per al disseny del projecte s’ha comptat amb la creació prèvia d’un Comitè
d’Experts i Coordinació per discutir i valorar la idoneïtat de posar en marxa
aquesta iniciativa, els possibles problemes i reptes i la tria adequada dels
procediments a seguir. Aquest Comitè romandrà actiu durant tot el programa
per fer seguiment de la seva evolució. El Comitè d’Experts i Coordinació està
format per una trentena de científics experts en virologia, epidemiologia i
genòmica, professionals de laboratoris d’aigües residuals i de gestió de
clavegueram, i de control del medi. Està integrat per tècnics de l’ACA, del
Departament de Salut, de l’ICRA, de la Universitat de Barcelona, d’EURECAT,
del Centre de Regulació Genòmica, d’Agbar-Abemcia, de Cetaqua, del Catalan
Water Partnership (CWP) i Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA). Es preveu, al
llarg de la posada en marxa del programa, que s’hi puguin anar afegint altres
actors i experts.
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El Govern aprova una subvenció directa de 4 milions
d’euros a la comarca del Segrià per reactivar el sector
del comerç i la restauració


Dins el paquet de mesures específiques anunciades pel Govern de
la Generalitat, aquesta subvenció té com a objectiu donar suport a
les empreses, entitats i ajuntaments de l'àmbit territorial del Segrià,
donades les pèrdues en el sector del comerç i la restauració a causa
de la crisi sanitària de la Covid-19

El Govern ha aprovat avui autoritzar la transferència de 4 milions d’euros del
Fons de Contingència de 2020 al Departament d’Empresa i Coneixement per
activar una subvenció directa i donar suport a les empreses, entitats i
ajuntaments de l'àmbit territorial del Segrià, donades les pèrdues en el sector
del comerç i la restauració a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.
Amb aquesta iniciativa, el Govern de la Generalitat vol, d’una banda, donar
suport als ens locals per fer front a les despeses associades al rebrot que estan
patint aquests dies i, de l’altra, mantenir viu el teixit empresarial i comercial
d’aquesta comarca.
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El Govern ratifica l’acord entre Interior i els sindicats de
Mossos d’Esquadra sobre la jubilació anticipada i altres
millores en les condicions laborals del cos
El Govern ha ratificat l’acord de 2 de juliol de 2020 entre el Departament
d’Interior i les organitzacions sindicals de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra sobre la jubilació anticipada i altres millores en les condicions
laborals, amb els informes favorables del Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública i del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda.
L’Executiu ha autoritzat els departaments d’Interior, de Polítiques Digitals i
Administració Pública i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a adoptar
les mesures oportunes per a l’aplicació del contingut d’aquest acord.
La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos
d’Esquadra, estableix que el Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra és
l’òrgan de representació paritària de la Generalitat i dels membres del cos. El
Consell esmentat està integrat pels representants de l’Administració que designi
la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública i
pels representants dels membres del cos de Mossos d’Esquadra. La mateixa
llei també estableix que, entre les funcions del Consell, hi ha la participació en
l’establiment de les condicions de prestació del servei dels funcionaris.
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El Govern posa en marxa tres bústies anònimes
d’alertes de males pràctiques en l’Administració de la
Generalitat
•

Les bústies ètiques anònimes són una eina contra la corrupció i per
a la protecció de les persones alertadores

El Govern ha aprovat avui la creació d’un canal únic d’entrada d’alertes de
males pràctiques, anomenat Bústia Ètica, i l’anonimització de tres bústies
ètiques, una mesura que impulsa el Departament d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, a través de la Secretaria de Transparència i
Govern Obert. Les bústies que queden aprovades en aquest Acord de Govern
són la bústia ètica del Codi de Conducta dels alts càrrecs i del personal directiu,
la bústia ètica del Codi de principis i conductes recomanables en contractació
pública i la Bústia de la Inspecció General de Serveis de Personal de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. També
s’han aprovat les normes reguladores d’aquestes bústies.
Una de les qüestions que regula aquesta normativa és la creació de tres òrgans
integrats per funcionaris de carrera, independents a qualsevol jerarquia, per a
la gestió i bon funcionament de les bústies. Aquests òrgans són:
•
•
•

El Comitè Assessor d’Ètica Pública, mecanisme de control intern del Codi
de conducta dels alts càrrecs i personal directiu
El Comitè ètic de bones pràctiques en la contractació pública
La Inspecció General de Serveis de Personal

Les bústies que s’aproven avui seran efectives en un període de quatre mesos
des de la publicació aquest Acord de Govern i es duen a terme utilitzant l’eina
electrònica creada per l’Ajuntament de Barcelona i XNET, en els termes
establerts en el Protocol per a la implementació a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya de l’estructura de la bústia ètica i de bon govern que
l’Executiu va subscriure el 10 de març de 2020.
La bústia ètica obeeix a la necessitat que l’Administració de la Generalitat de
Catalunya compti amb un sistema d'integritat institucional complet i efectiu, que
garanteixi una gestió pública no només lícita i ajustada a dret, sinó també
respectuosa amb els principis i regles ètiques i de bon govern establerts. És en
aquest sentit que la decisió signada avui forma part del desplegament del model
de governança ètica que impulsa el Govern de Catalunya, recollit en el Pla de
Govern i el Pla de Govern Obert d'aquesta legislatura, i fa efectiu el compliment
d’una de les vint-i-cinc actuacions recollides en l’Estratègia de lluita contra la
corrupció i d’enfortiment de la integritat pública, aprovada el 15 de gener de
2020, que impulsa i coordina el Departament d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, amb la implicació del Departament de
Vicepresidència i Economia i Hisenda i el Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública.
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El Govern aprova una inversió de 184,8 milions per al
Pla d’Educació Digital de Catalunya fins al 2025


Amb aquesta actuació, es vol situar Catalunya com un país
capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia per l’èxit educatiu i
social

El Govern ha aprovat una inversió de 184.774.340 euros per impulsar el Pla
d’Educació Digital de Catalunya del Departament d’Educació. Amb aquesta
actuació es vol situar Catalunya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la
tecnologia per l’èxit educatiu i social, i alhora millorar la competència digital de
l’alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació
educativa.
Aquesta inversió es distribuirà de la manera següent:
Any
2020
2021
2022
2023
2024
2025
TOTAL

Import
24.162.506,24 €
47.133.623,16 €
35.368.319,39 €
35.235.219,39 €
25.724.803,39 €
17.149.868,92 €
184.774.340,49 €
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El Govern aprova 17 noves construccions i grans
actuacions en obres en centres educatius per valor de
91 milions


Deu actuacions són de nova construcció i set són de gran reforma
i ampliació

El Govern ha aprovat la modificació del Pla Econòmic i Financer d’Inversions
(PEF) en construccions escolars del Departament d’Educació amb la
incorporació de disset noves actuacions per un import total de 91.002.142
euros, que s’edificaran a través de l’empresa pública Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat). De les disset, un total de deu
són de nova construcció i set són de gran reforma i ampliació.
A banda, s’ha ampliat la partida de les obres de reformes d’ampliació i millora
(RAM) amb un total de 75 milions d’euros fins l’any 2026. El RAM del 2020
s’incrementa a 17 milions. També s’ha aprovat la dotació de 21 milions d’euros
per desenvolupar un Pla d’ampliacions per fases per a donar resposta a les
necessitats d’escolarització i evitar instal·lar construccions provisionals.
Aquest PEF incorpora una modificació de la definició de l’Institut Escola Sala
Badrinas de Terrassa, de l’Institut Salvador Sunyé de Salt, de l’institut La
Sagrera de Barcelona i de l’escola Trenta Passos de Barcelona. L’increment del
PEF Inversions del Departament d’Educació, amb totes aquestes modificacions
i altres adaptacions de les construccions ja existents, és de 201.224.392 euros.
Un total de 17 noves actuacions
Les diferents noves actuacions encarregades a Infraestructures.cat són les
següents:
Actuació

Cost

Escola L'Àlber a Albesa. Execució de les obres de nova
construcció d’una escola d’1L

2.785.000,00 €

Escola Gonçal Comellas a Avinyonet de Puigventós.
Execució de les obres de nova construcció d’una escola
d’1L

4.400.000,00 €

Institut Escola Cal Maiol a Barcelona (Sants). Execució
de les obres de nova construcció d’un institut escola de 2L

8.893.571,15 €

Institut Escola Salvador Vilarrassa a Besalú. Execució de
les obres de nova construcció d’un institut escola de 2/1L

4.200.000,00 €

Institut Escola de Castellterçol. Execució de les obres
d’ampliació i reforma a l’institut escola d’1L

4.070.000,00 €
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Institut Joan Miró a Cornellà de Llobregat. Execució de les
obres d’ampliació i reforma a l’institut de 4/3L

5.166.000,00 €

l'Institut Celestí Bellera a Granollers. Execució de les
obres d’ampliació i reforma a 4/3L+ aules

5.166.000,00 €

Escola Camps Elisis a Lleida. Execució de les obres
d’ampliació i reforma al centre de 2L.

2.520.000,00 €

Institut Escola 3 d'abril a Móra La Nova. Execució de les
obres d’ampliació a l’institut escola de 2L

4.914.000,00 €

l'Institut de Roquetes. Execució de les obres d’ampliació
per a Cicles Formatius

1.890.000,00 €

Escola El Bosc a Rubí. Execució de les obres de nova
construcció d’una escola d’1L

4.400.000,00 €

Escola Alzines Balladores a Sant Feliu de Buixalleu.
Execució de les obres de nova construcció d’una escola
d’1L (sense gimnàs)

3.600.000,00 €

Escola Sant Jordi a Sant Julià de Llor i Bonmatí. Execució
de les obres de nova construcció d’una escola d’1L

4.400.000,00 €

Institut Escola L'Arrabassada a Tarragona. Execució de
les obres d’ampliació a institut escola de 2L

4.914.000,00 €

Institut Escola Viladecans. Execució de les obres de nova
construcció d’un institut escola de 2L

8.893.571,15 €

Institut de Vilafant. Execució de les obres de nova
construcció d’un institut de 3/2L + cicles formatius

8.320.000,00 €

Escola Bernardí Tolrà a Vila-rodona. Execució de les
obres de nova construcció d’una escola d’1L

3.570.000,00 €

Total: 91.002.142,30€
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El Govern aprova subvencions per valor de 2,6 milions
d’euros per a centres educatius que ofereixin
programes de formació i inserció el curs vinent


Els PFI estan pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat
l'educació secundària obligatòria

El Govern ha aprovat autoritzar el Departament d’Educació a fer una despesa
per un import de 2.625.000 euros per dur a terme una convocatòria de
subvencions a centres educatius que ofereixin programes de formació i inserció
(PFI) per al curs 2020-2021.
Els PFI, que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves
d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no
segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.
L'objectiu dels PFI és proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al
sistema educatiu (a la formació professional) i, de l'altra, l'aprenentatge
imprescindible per accedir al mercat de treball.
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El Govern aprova una transferència de 16,2 milions
d’euros per al finançament dels recursos i serveis
adreçats a menors i joves emigrats sols
•

Aquesta partida pressupostària es destina principalment als serveis
residencials ordinaris d’arreu del territori

El Govern ha aprovat la transferència de crèdit de 16,2 milions d’euros del fons
de contingència per finançar els serveis i recursos ordinaris del sistema de
protecció a la infància que atenen menors d’edat i joves emigrats sols. Es tracta
principalment dels serveis que la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA) ha posat en marxa els darrers anys per atendre
l’arribada d’adolescents i joves sense referents familiars al nostre país.
La DGAIA garanteix l’atenció integral d’aquests nois i noies, ateses les edats,
prioritza bona part dels esforços en assegurar l’acompanyament més enllà dels
18 anys. En aquest sentit, dels 3.675 joves migrats sols atesos en recursos a
30 de juny, 1.496 tenien més de 18 anys i seguien residint en serveis per a
menors d’edat. D’altra banda, l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat atén
en els diversos recursos i serveis que presta prop de 3.000 nois i noies que han
passat pel sistema de protecció a la infància.
Entre gener i juny de 2020 han arribat a Catalunya 367 joves emigrats sols.
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El Govern autoritza la modificació dels contractes per a
l’organització dels Grans Premis de F1 i de MotoGP per
a l’any 2020


La renegociació inclou l’eliminació del pagament del cànon
corresponent als dos esdeveniments

El Govern ha autoritzat Circuits de Catalunya a signar una addenda de novació
parcial en el contracte del Gran Premi de Fórmula 1 i una altra en el contracte
del Gran Premi de MotoGP, totes dues relacionades amb la celebració
d’aquests dos esdeveniments a Catalunya l’any 2020. Tant el Govern de
Catalunya com les empreses organitzadores han convingut que, en el marc de
les mesures adoptades per fer front a la Covid-19, aquests esdeveniments
esportius no comptin amb presència de públic a les instal·lacions del Circuit de
Barcelona-Catalunya durant el seu desenvolupament. Per tal de compensar
l’impacte d’aquesta decisió en l’equipament, l’acord també inclou la modificació
de les condicions econòmiques dels dos contractes: no s’hauran d’abonar els
cànons corresponents i, en el cas de la F1, es rebrà una compensació d’1 milió
d’euros per fer front a les mesures extraordinàries contra la Covid-19.
L'acord amb Formula One World Championship Limited per a la celebració del
Gran Premi de F1 preveu que la prova se celebri enguany els dies 14, 15 i 16
d’agost. L’addenda estableix els mecanismes de col·laboració entre Circuits de
Catalunya i l’empresa per a la gestió de l’esdeveniment amb les màximes
condicions de seguretat i inclou procediments per a eventuals modificacions en
cas que finalment es pogués celebrar amb públic. El Gran Premi de F1, que ha
estat declarat esdeveniment d’excepcional interès públic, estava previst
inicialment per als dies 8, 9 i 10 de maig.
En el cas del Gran Premi de MotoGP, l'addenda signada amb DORNA preveu
la celebració de l’esdeveniment els dies 25, 26 i 27 de setembre, i que l'empresa
serà la responsable de redactar i establir els protocols de seguretat profilàctica
(anomenats MotoGP Health and Safety Plan Covid19) que s’hauran de complir
durant aquells tres dies per part de totes les persones que hi participin. El Gran
Premi de Catalunya de MotoGP estava previst inicialment per als dies 5, 6 i 7
de juny.
La celebració d'aquestes dues competicions al circuit ubicat a Montmeló manté
la projecció de la marca Catalunya arreu del món, tant a través de les seves
audiències audiovisuals com de les diferents formes d’explotació i difusió que
utilitzen. Malgrat que els dos esdeveniments se celebraran sense públic, la seva
organització implicarà l’arribada d’unes 2.000 persones, entre els membres dels
equips esportius i tot el personal tècnic de suport.
La reformulació d’aquests contractes permetrà reduir l’aportació que fa el
Departament d’Empresa i Coneixement a Circuits de Catalunya, ja que no
s’haurà d’afrontar el pagament dels cànons corresponents. D’acord amb el
compromís adoptat per la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón,
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al Parlament de Catalunya, aquest recursos ja s'estan destinant a mesures per
estimular l’activitat turística, comercial i industrial de Catalunya, que són tres
dels sectors que s’han vist més afectats pels efectes de la lluita contra la Covid19.
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El Govern amplia la gratuïtat de la C-16 a la ronda de
Manresa les 24 hores els dies feiners


La bonificació s’aplicarà a partir de l’1 de setembre vinent

El Govern ha aprovat la modificació del Decret que regula la concessió de
l’autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa per tal
que, a partir de l’1 de setembre vinent, els usuaris de la C-16 en el tram Sant
Vicenç/C-16 nord gaudeixin d’una bonificació del 100% del cost del peatge de
la barrera lateral de Sant Vicenç de Castellet durant les 24 hores de dilluns a
divendres laborables. D’aquesta manera, amplia la bonificació existent, que
s’aplicava durant les hores punta (de 7.00 h a 10.30 h i de 17.00 h a 21.00 h)
dels dies no festius.
Amb aquesta mesura, impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el
Govern vol convertir aquest tram de la C-16 en una veritable ronda de la ciutat
de Manresa (Bages), amb l’objectiu de contribuir a descongestionar la C-55.
Aquest descompte del 100% s’aplicarà, com fins ara, a tots els recorreguts entre
l'enllaç número 41 (Sant Vicenç de Castellet) i el final de l'autopista C-16 a Sant
Fruitós de Bages, en tots dos sentits de circulació i als vehicles de la categoria
II (turismes). Per beneficiar-se’n, cal emprar en tot el recorregut per l'autopista
un sistema de pagament dinàmic (ViaT o Satellise).
Aquesta ampliació de la gratuïtat se suma als altres descomptes vigents amb
què compten els usuaris de la C-16 al tram Terrassa–Manresa en dies feiners:
bonificació de la tarifa base per a totes les categories tarifàries; descompte del
50% a la barrera troncal de Sant Vicenç de Castellet en hora punta; descompte
per a vehicles ECO (30% en vehicles híbrids, GN i GLP, i 75% en vehicles
elèctrics) i bonificació del 40% als vehicles d’alta ocupació (VAO).
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El Govern aprova el Decret de creació del Banc de
Llavors de la Generalitat de Catalunya


L’objectiu és promoure la recuperació i la conservació de la
biodiversitat cultivada i dels recursos fitogenètics, així com
fomentar l’ús, la divulgació i la comercialització de les varietats
locals de Catalunya

El Govern ha aprovat el Decret de creació del Banc de Llavors de la Generalitat
de Catalunya. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP) va posar en funcionament l’any 2015 un banc de llavors, on es conserva
les llavors de les varietats locals catalanes.
En vista de l’experiència adquirida, es considera convenient que aquest Banc
s’integri dins de l’estructura de l’esmentat Departament, atès que és aquest
Departament qui té, en l’àmbit de les seves competències i a través dels seus
òrgans, la funció de promoure la recuperació i la conservació de la biodiversitat
cultivada i dels recursos fitogenètics, així com la de fomentar l’ús, la divulgació
i la comercialització de les varietats locals de Catalunya i de totes aquelles que
representin un interès especial o un patrimoni genètic.
El Departament, per tal d’identificar i recopilar la informació de les varietats que
tenen un interès per ser conservades, va crear, l’any 2012, el Catàleg de
varietats locals d’interès agrari, mitjançant el Decret 131/2012, de 23 d’octubre,
pel qual es regula el Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal
i se n’estableix les normes d’autorització, inscripció i funcionament, es regulen
activitats de producció i comercialització de material vegetal, i es va crear el
Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya.
El Banc de Llavors conserva les llavors de totes les varietats locals inscrites al
Catàleg (d’aquelles espècies que es poden conservar via llavor) i d’altres
mostres de llavors que es puguin cedir per part de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, o per part de qualsevol ciutadà, a títol no
onerós o gratuït. La conservació es duu a terme en condicions de congelació,
de manera que es garanteix la preservació a llarg termini de les varietats locals
catalanes, amb l’objectiu de conservar en bones condicions totes les llavors que
es guarden al Banc.
Les funcions del Banc de llavors són:





Rebre les llavors aportades amb les sol·licituds d’inscripció en el Catàleg de
les varietats locals d’interès agrari de Catalunya
Rebre les llavors cedides per persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, a títol no onerós o gratuït, i comprovar la qualitat de les llavors.
Preparar les llavors per a la seva conservació.
Emmagatzemar les col·leccions base de llavors del Banc.
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Impulsar la col·laboració amb altres bancs de germoplasma, així com amb
entitats públiques i privades que treballin en l’àmbit de la conservació de
llavors a Catalunya, amb la finalitat exclusiva de garantir la regeneració del
material del Banc de Llavors.

El Banc està ubicat físicament a Lleida, a les instal·lacions del Laboratori de
Llavors, i la seva gestió correspon al Servei d’Ordenació Agrícola del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Més informació en el següent enllaç:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_biodiversitat_cultivada/
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El Govern aprova un nou contracte programa amb
l’EADOP fins el 2022, amb una dotació pressupostària
de 3,6 milions


Entre les funcions de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial hi ha les
d’editar el DOGC, difondre el dret vigent a Catalunya i editar les
publicacions de la Generalitat, entre altres



L’acord s’emmarca dins l’objectiu d’aconseguir una administració
més transparent i eficaç que millori els serveis públics que reben
els ciutadans

El Govern ha aprovat un nou contracte programa amb l’Entitat Autònoma del
Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP) per
determinar els objectius i les relacions entre aquest ens i l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic durant el període 2020-2022.
També ha destinat una dotació pressupostària de 3.619.348 euros per finançar
aquest contracte programa.
Com a grans línies d’actuació, l’acord estableix que les funcions de l’EADOP
són les d’editar i distribuir el DOGC; difondre el dret vigent a Catalunya a través
del Portal Jurídic de Catalunya i elaborar les versions consolidades de les
normes, així com editar i vendre les publicacions de l’Administració de la
Generalitat.
Aquest acord s’emmarca dins l’objectiu del Departament de la Presidència
d’aconseguir una administració més transparent i eficaç que millori els serveis
públics que reben els ciutadans. En aquest sentit, les actuacions previstes al
contracte programa amplien i milloren els serveis que presta l’EADOP en els
àmbits esmentats.
D’entre els compromisos concrets que recull el contracte programa destaca la
creació d’un suplement de notificació del DOGC que faciliti als ciutadans l’accés
directe als anuncis del seu interès, així com la promoció del web Portal Jurídic
de Catalunya com a eina per facilitar l’accés a la informació del ciutadà i complir
amb la Llei de transparència. També contempla la gestió de les publicacions de
la Generalitat amb el distribuïdor oficial i la venda en línia a través del web
https://llibreria.gencat.cat, que facilita a les llibreries encarregar les seves
comandes a través d’un sol distribuïdor.
L’EADOP és una entitat autònoma de caràcter comercial adscrita al
Departament de la Presidència creada el 1987, amb personalitat jurídica i
patrimoni propi.
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El Govern aprova el Pla d’actuacions d’obres forestals
2021-2022
•

L’Executiu també dona llum verda al Pla economicofinancer de
l’empresa Forestal Catalana, SA (FC), amb una aportació de
3.268.566 euros

El Govern ha aprovat el Pla d’actuacions d’obres forestals 2021-2022 i el Pla
economicofinancer de l’empresa Forestal Catalana, SA (FC) per al període
2021-2022. Les aportacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació per aquest període seran de 3.268.566 euros.
D’acord amb l’experiència adquirida, el Pla economicofinancer (PEF) s’ha
mostrat com un instrument de planificació que permet una estabilitat periòdica
de les inversions que es realitzen en el medi forestal en tot el territori de
Catalunya.
Les actuacions del PEF han estat incloses al Programa operatiu FEDER
Catalunya 2014-2020, el que permet que la gran majoria d’actuacions estiguin
cofinançades per fons comunitaris.
Les actuacions aprovades són principalment de prevenció d’incendis, de millora
de la xarxa viària per la gestió forestal i del territori, de gestió dels boscos per
afavorir l’adaptació al canvi climàtic i la millora dels hàbitats per a la biodiversitat.
També actuacions d’hidrologia tant per protegir infraestructures de les pluges
torrencials com de restauració d’hàbitats de ribera.
Les obres es reparteixen per tota la superfície forestal de Catalunya, amb
especial incidència en les zones d’alt risc d’incendi, els boscos públics, i en
algunes Reserves Nacionals de Caça.
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Nomenaments
Josep Maria Argimon i Pallàs, secretari de Salut Pública del Departament
de Salut
Nascut a Barcelona l’any 1958.
Epidemiòleg, llicenciat en Medicina i doctor per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública per l’Hospital
Universitari de Bellvitge (HUB); diplomat en Epidemiologia i Estadística per la
Université Pierre et Marie Curie París IV; màster en Atenció Sanitària basada en
l’evidència per la Universitat d’Oxford i màster en Epidemiologia i Planificació
sanitària per la Universitat de Gal·les. També ha estat consultor internacional a
l’Amèrica Llatina per a la Unió Europea i l’Agència Alemanya de Cooperació. És
autor de llibres i articles sobre epidemiologia clínica, planificació sanitària i salut
pública.
Des del juny de 2018 ocupa el càrrec de director gerent de l'Institut Català de la
Salut, que compatibilitzarà amb el de Secretari de Salut Pública. Prèviament, ha
desenvolupat diferents responsabilitats al Sistema de Salut de Catalunya. Entre
setembre 2012 i gener del 2016 va ser el director de l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), i des de febrer del 2016 i fins al juny
de 2018 va ser subdirector del CatSalut.

24

Distincions
El Govern distingeix l’ICFO i deu investigadors del sistema de
coneixement de Catalunya per la seva contribució al desenvolupament de
la ciència i la tecnologia
El Govern ha aprovat la concessió de la Medalla Narcís Monturiol al mèrit
científic i tecnològic a deu investigadors del sistema català de coneixement (sis
homes i quatre dones) i la Placa Narcís Monturiol, que reconeix una institució
del país, a l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).
Aquests guardons, instituïts per la Generalitat l’any 1982, distingeixen les
persones i entitats per la seva contribució destacada al desenvolupament de la
ciència i la tecnologia a Catalunya. Les persones que rebran la Medalla Narcís
Monturiol al mèrit científic i tecnològic són: Ramon Brugada i Terradellas , Paul
Christou, M. Teresa Espinal i Farré, Manel Esteller Badosa, Pilar Garcia Almirall,
Paloma Mas, Victoria Reyes García, Jordi Salas-Salvadó, Josep Samitier i Martí
i Sebastià Xambó Descamps.
Amb la resolució aprovada avui, el Govern ha atorgat un total de 291 Medalles
Narcís Monturiol (227 a homes i 64 a dones), mentre que les institucions
guardonades amb la Placa Narcís Monturiol han estat quaranta-sis. Les
persones i les institucions guardonades abasten tots els àmbits del
coneixement, des de les ciències de la vida i de la salut fins a les humanitats i
les ciències socials, passant per l'arquitectura, l'enginyeria i la resta de ciències.
Com l’any passat, quan les medalles es van lliurar a vuit dones i onze , aquest
2020 es continua avançant en el camí cap a l’equilibri de gènere del sistema
català d’R+D, integrat en més d’un 42% per dones.
Les personalitats a qui s’ha concedit la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic
i tecnològic són:
Ramon Brugada i Terradellas: Llicenciat en Medicina per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment és cap de la Unitat de Cardiopaties
Familiars, director del Centre de Genètica Cardiovascular de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i catedràtic de Medicina de la
Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG). Ha investigat els
mecanismes bàsics associats a la mort sobtada.
Paul Christou: Doctor en Bioquímica pel University College de Londres. És
investigador ICREA i director del grup de Biotecnologia Aplicada del Centre de
Recerca en Agrotecnologia (Agrotecnio) de Lleida, centre del qual és fundador.
També ha ocupat llocs de direcció en centres de recerca a Anglaterra i a
Alemanya. Com a científic sènior d’Agracetus (EUA), va ser el responsable
d’obtenir el primer cultiu comercial transgènic de la soja.
M. Teresa Espinal i Farré: Doctora en Filologia Hispànica i catedràtica de
Lingüística de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on actualment és
investigadora ICREA Acadèmia. Ha estat directora del Centre de Lingüística
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Teòrica i vicerectora de Recerca d’aquesta universitat. La seva recerca se
centra a estudiar l’estructura del llenguatge, la interfície sintaxi-semàntica i la
seva relació amb una teoria general de la cognició humana.
Manel Esteller Badosa: Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona
(UB). Format a l’Hospital Vall d’Hebron, a l’Hospital John Hopkins (Baltimore,
EUA) i al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), va tornar a
Catalunya com a director del Programa d’epigenètica i biologia del càncer de
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. Actualment, lidera la línia de
recerca d’Epigenètica del Càncer a l’Institut d’investigació contra la leucèmia
Josep Carreras (IJC), que també dirigeix. També és investigador ICREA i
catedràtic de Genètica de la UB. Ha situat l’epigenètica a l’avantguarda de la
biomedicina.
Pilar Garcia Almirall: Arquitecta, catedràtica i directora del VIMAC Lab de
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i directora del
Departament de Tecnologia de l’Arquitectura de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC). Experta en béns immobles (real estate), ha liderat recerca
innovadora en l’avaluació dels espais arquitectònics, urbans i mediambientals,
l’habitatge i la millora dels barris. Ha estat pionera en la incorporació de
tecnologies informàtiques com el sistema d’informació geogràfica (SIG) en
l’estudi, l’avaluació i la gestió de la ciutat.
Paloma Mas: Doctora en Biologia, professora d’investigació del Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i subdirectora del Centre de
Recerca en Agrigenòmica (CRAG). La seva recerca se centra en aspectes
fonamentals de la biologia molecular i cel·lular de les plantes. Els seus estudis
han estat pioners en la descoberta dels mecanismes de funcionament i
regulació del ritme circadiari.
Victoria Reyes García: Doctora en Antropologia per la Universitat de Florida.
Professora d’investigació ICREA de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). Des del 2006 coordina
el Laboratori d’Anàlisi de Sistemes Socioecològics en la Globalització d’aquesta
universitat. Estudia el coneixement indígena i local sobre el medi natural i la
rellevància d’aquest coneixement per entendre i tractar la crisi climàtica i
ambiental.
Jordi Salas-Salvadó: Catedràtic distingit de Nutrició de la Universitat Rovira i
Virgili (URV), investigador ICREA Acadèmia i director del Centre Català de la
Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC). La seva tasca investigadora
s’ha centrat en assaigs clínics en humans per avaluar l’efecte dels aliments, els
nutrients i els patrons alimentaris en l’obesitat, la diabetis i les malalties
cardiovasculars.
Josep Samitier i Martí: Catedràtic del Departament d’Enginyeria Electrònica i
Biomèdica de la Universitat de Barcelona (UB). Director de l’Institut de
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), és membre de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC) i ha estat membre fundador del European Institute of Innovation &
Technology in Health (EIT). És impulsor de la nanobioenginyeria a través del
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grup de recerca de nanoenginyeria de l’IBEC i la coordinació de la Plataforma
Espanyola de Nanomedicina (NANOMED Spain).
Sebastià Xambó Descamps: Doctor en Matemàtiques per la Universitat de
Barcelona (UB). Professor emèrit del Departament de Matemàtiques de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor visitant del Barcelona
Supercomputing Center (BSC-CNS). Va ser degà de la Facultat de
Matemàtiques i Estadística i vicerector de Sistemes d’Informació i
Documentació de la UPC, i president de la Societat Catalana de Matemàtiques
(SCM) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Ha estudiat la geometria
algebraica, la teoria de codis correctors d’errors i els seus aspectes
computacionals, així com les àlgebres geomètriques i les seves aplicacions a la
física i a l’enginyeria.
L’entitat distingida amb la Placa Narcís Monturiol és:
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO): L’Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO) és un centre de recerca CERCA fundat l’any 2002 per la Generalitat de
Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), situat al Parc
Mediterrani de la Tecnologia, a Castelldefels. La seva missió és dur a terme
recerca de frontera en les ciències fotòniques i les seves aplicacions industrials
i mèdiques, amb vocació d’excel·lència, alta qualitat i impacte global.
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Altres acords
Llum verda al conveni de col·laboració entre Catalunya i Navarra per
compartir perfils genètics amb l’objectiu d’identificar víctimes de fosses de
la Guerra Civil
El Govern ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i la comunitat foral de Navarra per poder compartir perfils genètics
per identificar víctimes localitzades en fosses de la Guerra Civil i el franquisme.
Els dos governs estan portant a terme programes similars per obrir fosses als
respectius territoris i identificar-ne les restes.
L’intercanvi es produirà per creuar perfils genètics de restes òssies amb l’ADN
de possibles familiars vius en aquells casos on hi hagi indicis d’identificació.
L’acord, en aquest sentit, també preveu la col·laboració en els treballs de
documentació, preservació i senyalització de fosses, així com la reparació i la
dignificació de les víctimes.
La consellera de Justícia, Ester Capella, i la consellera del Departamento de
Relaciones Ciudadanas del govern de Navarra, Ana Ollo, signaran el conveni a
finals d’aquest mes de juliol a Barcelona.
El conveni també estableix l’organització conjunta d’exposicions,
esdeveniments, col·loquis o seminaris relacionats amb la Segona República, la
Guerra Civil, la dictadura i la transició.
Els dos governs també es comprometen a compartir programes educatius i a
impulsar projectes de recerca comuns relacionats amb la memòria. El text
també estableix un intercanvi d’informació de les respectives col·leccions de
fons orals i documentals.
El Govern destina 253.000 al Poble Vell de Corbera d’Ebre per preservar-ne
les runes i evitar-ne la degradació
El Consell Executiu ha donat llum verda als 253.598,88 euros que el Consorci
Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE) té previst invertir en la
consolidació del Poble Vell de Corbera d’Ebre (Terra Alta). La xifra correspon
al romanent d’aquest ens, que està format per la Generalitat i diversos
ajuntaments. El projecte es licitarà aquest 2020 i les obres començaran a
finals de 2021. Els treballs consistiran en obres per preservar-ne les runes i
evitar-ne la degradació a causa del vent, la pluja o les temperatures.
La consellera de Justícia, Ester Capella, va signar aquest passat dissabte el
conveni amb què el Poble Vell es convertia en un nou espai del COMEBE, cosa
que possibilita aquesta inversió. El COMEBE és el consorci que té com a
objectiu recuperar i difondre la memòria històrica de la Batalla de l’Ebre.
Gestiona cinc centres d’interpretació i una vintena d’espais històrics.
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El Poble Vell és l’antic nucli urbà de Corbera d’Ebre, que va quedar derruït per
les bombes durant la Batalla de l’Ebre. Després de la Guerra, les famílies que
hi vivien es van anar traslladant a la part baixa del municipi, a banda i banda de
la carretera, fins a construir un nou casc urbà.
El Poble Vell es va convertir en un conjunt de cases en runes presidit per
l’església vella de Sant Pere. Declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional l’any
1992, el poble és un monument a la pau i un lloc de visita per veure de prop els
efectes d’una guerra. Cada any hi passen unes 20.000 persones.
El Govern farà una consulta pública sobre el Reglament de la Llei dels
espais agraris
El Govern, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, farà una consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de
decret sobre el Reglament de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris.
Aquesta consulta arriba un cop creada aquesta llei i serveix per poder
desenvolupar i fer el desplegament reglamentari d’alguns aspectes que conté.
El 20 de juny de 2019 va entrar en vigor la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels
espais agraris, que té com a objectius principals ordenar la gestió dels espais
agraris a Catalunya, dotar de normativa específica en actuacions urbanístiques
en espais agraris i regular mecanismes per posar en producció parcel·les
agrícoles i ramaderes en desús.
Aquest reglament té com a objectiu general assegurar l’eficàcia dels
mecanismes de protecció i gestió dels espais agraris previstos en la Llei. Es
tracta de preservar els espais agraris i la seva connectivitat, en especial els sòls
més valuosos o productius i els espais d’alt valor agrari. També garantir la
viabilitat econòmica de la producció de béns i serveis, singularment d’aliments i
matèries primeres, a més de promoure la producció agrària i la creació de noves
activitat susceptibles de generar riquesa i ocupació, en especial d’àrees amb
dificultats o afectades per la despoblació. El desenvolupament de la normativa
també contribuirà a la protecció del medi ambient, valors paisatgístics, lluita i
prevenció del canvi climàtic i desertificació del medi.
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