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El Govern aprova un Decret llei per donar compliment 
al pla de contingència de l’àmbit residencial contra la 
Covid-19 

 El Decret llei garanteix el finançament i les actuacions recomanades 
per protegir les residències i centres d'atenció diürna de gent gran 
i les persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental de 
possibles rebrots de Covid-19 

 El pla de contingència representa una inversió de 50 milions d'euros 
per als propers sis mesos 

 Es prorroga la mesura perquè les famílies que acullen infants amb 
progenitors hospitalitzats per coronavirus puguin seguir cobrant la 
prestació per acolliment 

El Govern ha aprovat un Decret llei per fer possible el pla de contingència per 
protegir l'àmbit residencial de possibles rebrots de Covid-19. Aquest pla inclou 
finançament i mesures protectores per als centres residencials i els d'atenció 
diürna de gent gran, persones amb discapacitat i amb problemàtica derivada de 
malalties mentals, i representa una inversió de recursos, per als propers sis 
mesos de 50 milions d'euros. 

El Decret subratlla la necessitat d'aplicar noves mesures de seguretat i protecció 
de les persones residents, mesures addicionals higièniques i de desinfecció, 
canvis organitzatius, adaptació a la nova dinàmica de visites i sortides, un 
increment de ràtio de recursos humans d’atenció directa, la modificació i 
intensificació de torns horaris, així com la reserva de places buides a efectes de 
poder fer les corresponents sectoritzacions. 

Centres de caràcter residencial 

Perquè els centres puguin afrontar-ho amb garanties, s'aprova un augment de 
tarifes. En concret, els serveis socials de caràcter residencial de la xarxa 
d’atenció pública de gent gran i per a persones amb discapacitat física o 
intel·lectual amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats, 
col·laboradors, i subvencionats del Departament de Treball Afers Socials i 
Famílies, des de l’1 de juliol del 2020 i mentre duri la situació d’emergència 
derivada de la Covid-19, cobraran 196,30 euros addicionals mensuals per 
plaça, que es destinaran al reforç del personal d’atenció directa, principalment 
gerocultor i personal auxiliar, pels costos addicionals per la compra de material 
de protecció EPI i la intensificació de les mesures addicionals d’higiene 
relacionades amb la Covid-19. En el cas de llars residència, l'augment serà de 
62,80 euros addicionals mensuals per plaça. 
 
D'altra banda, per millorar la capacitat als serveis residencials acreditats de gent 
gran en la implementació amb èxit de les mesures de sectorització i la capacitat 
d’aïllar davant casos probables o confirmats de Covid-19, les residències 
disposaran d’una reserva de places lliures d’ocupació que s’acordaran amb els 
referents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del Departament 
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de Salut, per cada àmbit territorial d’acord amb la situació i característiques de 
les residències. El Departament garanteix el finançament d'aquestes places 
mentre romanguin buides. 
 
Centres d'atenció diürna 
 
Els centres de dia de gent gran de la xarxa d’atenció pública percebran 60 euros 
addicionals per usuari i mes corresponent al reforç del personal auxiliar 
d’atenció directa i a la compra d’EPI i mesures addicionals d’higiene 
relacionades amb la Covid-19. En el cas dels centres de dia de teràpia 
ocupacional i els centres d’atenció especialitzada per a persones amb 
discapacitats, percebran 62,80 euros addicionals per usuari i mes. Els centres 
de dia ocupacionals d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitats cobraran 
31,40 euros per usuari i mes. 
 
De forma extraordinària i transitòria mentre duri la situació de crisi sanitària 
provocada per la Covid-19, el servei d’estada, les activitats de dinamització 
sociocultural, les activitats de lleure i la manutenció pròpies dels serveis 
d’acolliment diürn poden prestar-se en espais alternatius o equipaments 
comunitaris adequats que compleixin els requisits de seguretat, higiene, 
aforament, ventilació i accessibilitat sota la responsabilitat del titular del servei 
d’acolliment diürn autoritzat. 
 
Famílies acollidores 
 
La pandèmia també ha provocat en alguns casos la separació involuntària 
d'infants dels seus progenitors o tutors, hospitalitzats per Covid i amb mesures 
d'aïllament. Aquests nens i nenes han estat acollits en famílies, que reben una 
prestació per acolliment d'urgència. Aquest mateix Decret del Govern garanteix 
que, si es produeixen altres casos, les famílies acollidores rebin aquesta 
prestació.  
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El Govern enforteix el Servei d’Urgències de Vigilància 
Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) per reforçar la 
detecció de casos amb Covid-19 i els seus contactes 
 

 El SUVEC és el servei de guàrdia de vigilància epidemiològica que 
durant la setmana s’activa fora de l’horari ordinari, en nits, caps de 
setmana i els dies festius 

 S’estableix la incorporació de trenta persones, durant un període de 
dos anys, prorrogables o resolts anticipadament segons l’evolució 
del context 

 Aquestes noves incorporacions i les cent vuit del Programa de salut 
pública per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la Covid-19 
reforcen la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, que ja 
inicialment comptava amb una plantilla d’unes vuitanta persones, 
més altre mig centenar de reforç procedent d’altres unitats 

 La funció de rastreig també es desenvolupa amb mig miler de 
gestors Covid-19 i cent vint persones que fan trucades de 
seguiment de contactes 

 
El Govern enforteix el sistema de vigilància epidemiològica; en concret el 
denominat Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya 
(SUVEC), integrat a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, en 
relació amb els casos amb COVID-19 i els seus contactes, amb la incorporació 
de trenta persones, durant un període de dos anys, prorrogables o resolts 
anticipadament segons l’evolució del context. D’aquests trenta efectius, sis són 
professionals de medicina i vint-i-quatre d’infermeria. L’objectiu és reforçar 
específicament el SUVEC davant dels diferents brots epidèmics de la malaltia, 
per contenir-los i evitar una segona onada generalitzada de la pandèmia a tot 
Catalunya. Cal recordar que el SUVEC és el servei de guàrdia de vigilància 
epidemiològica que durant la setmana s’activa fora de l’horari ordinari, en nits, 
caps de setmana i els dies festius. 

La funció que desenvoluparan serà triple. En primer lloc, donar resposta a les 
notificacions de la Covid-19 i de brots epidèmics d’aquesta malaltia realitzades 
pels metges de la xarxa assistencial de Catalunya durant tardes i nits, caps de 
setmana i dies festius. En segon lloc, detectar precoçment i respondre de forma 
immediata i oportuna a la malaltia, els brots epidèmics i alertes 
epidemiològiques per aquesta malaltia que es produeixin a Catalunya fora de 
l’horari laboral, així com les que es produeixin en altres comunitats de l’Estat 
espanyol i a Europa quan afecten el territori de Catalunya. Per últim, hauran de 
col·laborar en l’adopció de mesures de control adequades per protegir la salut 
dels ciutadans en relació amb la Covid-19. 

L’evolució de l’emergència sanitària causada per la Covid-19, posada de 
manifest en diferents brots, està determinant la necessitat d’adoptar mesures 
especials en matèria de salut pública per a la seva contenció. De fet, es 
considera que cal establir estratègies diferents per als diferents moments 
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epidemiològics, en forma de nivells d’alerta. A més, cal adoptar mesures 
d’intervenció immediata per reaccionar davant de situacions que es puguin 
produir, que, des de una situació basal d’alerta, permetin eliminar o reduir els 
riscos de circulació del virus fora del territori, i d’adoptar mesures de prevenció 
per evitar riscos de transmissió comunitària.  

Increment dels efectius de vigilància epidemiològica 

D’altra banda, aquesta setmana està previst que continuï augmentant el nombre 
de professionals contractats per a fer vigilància epidemiològica contra la Covid-
19, en el marc del Programa de salut pública per a l’estudi epidemiològic dels 
casos amb la Covid-19, dels contactes dels casos i el seu seguiment, aprovat 
al juny per l’Executiu. L’acord preveu reforçar-se amb cent vuit professionals per 
a estudiar epidemiològicament els casos amb la Covid-19, els seus contactes i 
fer-ne el seguiment. Actualment hi ha operatius una setantena i aquesta mateixa 
setmana seran prop d’una vuitantena. 

En resum, aquestes noves incorporacions (trenta per al SUVEC i les cent vuit 
del Programa de salut pública per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la 
COVID-19, dels contactes dels casos i el seu seguiment, aprovat pel Govern el 
passat 2 de juny) venen a reforçar la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de 
Catalunya, que ja inicialment comptava amb una plantilla d’unes vuitanta 
persones, més altre mig centenar de reforç procedent d’altres unitats.  

Per últim, cal recordar que la funció de rastreig també es desenvolupa per altres 
dos vies. D’una banda, per part dels prop de mig miler de gestors Covid-19, una 
figura que pot anar creixent en nombre segons l’evolució de l’epidèmia i que 
s’encarrega, integrada en l’atenció primària, de reforçar encara més la vigilància 
Covid amb la identificació de contactes i la seva traçabilitat. D’altra banda, per 
part d’unes cent vint persones que fan trucades de seguiment de contactes; 
com en el cas dels gestors Covid, aquestes cent vint persones també poden 
incrementar-se si és necessari. 
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El Govern autoritza la subscripció del conveni per a 
l’ampliació i renovació de Fira de Barcelona 

 L’Executiu també aprova l'acord de despesa pluriennal associat per 
valor de 71,3 milions d’euros per garantir el finançament de les 
obres en els propers anys per part de la Generalitat 

 La Generalitat és l’accionista majoritari (55,24%) de Fira 2000, la 
societat que vehicula l’ampliació del recinte 

El Govern ha autoritzat avui la subscripció del conveni de col·laboració per al 
finançament de l’ampliació i renovació dels espais firals de la Fira Internacional 
de Barcelona. Juntament amb la Generalitat, les institucions signants del 
conveni són l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Tot i 
que el novembre de 2019 ja es va aprovar el nou projecte financer per a 
l’ampliació del recinte, la pandèmia de la Covid-19 i la posterior declaració de 
l’estat d’alarma han endarrerit la subscripció del conveni.  

El nou conveni concreta les aportacions econòmiques que els accionistes 
hauran de realitzar en els propers sis anys a Fira 2000 —la societat que vehicula 
l’ampliació del recinte — per tal de portar a terme les obres en els espais firals 
de Gran Via i Montjuïc. Aquestes aportacions són diferents per a cada institució, 
ja que són proporcionals al seu pes en l’accionariat de l’entitat.  

En el cas de la Generalitat, accionista majoritari de Fira 2000 amb el 55,24% de 
la participació, a través del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, el conveni preveu una aportació de 4,35 milions d’euros durant els 
anys 2020 i 2021 i una altra de 83,73 milions en el període 2022-2026. Les 
institucions signants del conveni es comprometen a redactar-ne un de nou el 
2026, que contemplaria les aportacions necessàries per al període 2027-2031. 

Finançament pluriennal 

Per tal de garantir el finançament necessari per portar a terme l’ampliació de 
Fira de Barcelona en els propers anys, el Govern també ha aprovat avui 
autoritzar el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda perquè 
tramiti un expedient de despesa pluriennal per valor 71,34 milions d’euros 
distribuïts en sis anualitats (2020-2025). 
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El Govern transfereix 7 milions del Fons de 
Contingència per atendre les convocatòries sectorials 
de Cultura del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 

 Es tracta d’actuacions que en data 4 de maig no estaven assignades 
en operacions concretes i varen ser destinades a pal·liar les 
necessitats d'emergència sanitària 

El Govern ha aprovat la transferència de crèdits, per un import de 7 milions 
d'euros, entre els diferents conceptes pressupostaris del capítol 5 de la secció 
pressupostària Fons de Contingència, al capítol 7 del Departament de Cultura, 
del pressupost per al 2020, per atendre les línies de convocatòries i actuacions 
inscrites en plans sectorials del Departament per al cofinançament Programa 
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, que en data 4 de maig no estaven 
assignades en operacions concretes, i varen ser destinades a pal·liar les 
necessitats d'emergència sanitària. 
 
Aquesta transferència respon al fet que, entre els mesos de març i abril de 2020 
la Comissió Europea va modificar els reglaments de desplegament dels fons 
europeus per oferir finançament a les administracions públiques i pal·liar així la 
despesa pública derivada de la pandèmia del coronavirus. Aquest context va 
donar lloc a una situació excepcional en què la Comissió Europea va decidir 
donar-hi resposta amb els recursos destinats a la política de cohesió del període 
2014-2020. D’acord amb les indicacions del Ministeri d'Hisenda, calia destinar 
l'import FEDER no resolt en operacions seleccionades a les necessitats actuals 
de l'emergència sanitària. Aquesta despesa es pot finançar amb una taxa de 
cofinançament del 100%, flexibilitzant, a més, els procediments de selecció i 
accelerant els terminis de cobrament del FEDER.  
 
L'impacte d'aquest requeriment del Ministeri d'Hisenda en el FEDER 2014-2020 
ha obligat a reassignar el 20% dels recursos cap al finançament d'aquestes 
actuacions, i conseqüentment descomprometre les línies de convocatòries i 
actuacions inscrites en plans sectorials del FEDER que no estiguessin 
assignades en operacions concretes en data 4 de maig. En les convocatòries 
ja publicades, afecta totes aquelles en què no s'hagi notificat les resolucions 
provisionals als beneficiaris en la data indicada.  
 
Les convocatòries d’ajuts FEDER del Departament de Cultura, gestionades per 
l’OSIC, es troben actualment en espera de concessió provisional. S’han reunit 
ja totes les comissions de valoració, convocades amb selecció pública prèvia, i 
resta només l’acte de concessió. Es preveu que l'OSIC emeti una resolució 
fonamentada en l'emergència sanitària i la necessitat de reassignació dels 
recursos que s'empara en les modificacions efectuades en el Reglament 
comunitari. 
 
L'any 2019 es van aprovar les convocatòries per a la concessió de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, per al cofinançament pel Programa 
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Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en l'àmbit de la gestió i 
conservació del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic; els 
equipaments museístics, i els equipaments d'arts escèniques i musicals per 
import total de 27 milions d'euros. 
 
Atesa la criticitat dels projectes vehiculats a través d’aquestes convocatòries, 
des del Govern s'ha assumit el compromís de buscar solucions, per tal que 
aquesta necessitat no impactés en el pressupost del Departament de Cultura. 
La previsió total per als exercicis fins al 2023 és de 27 milions d'euros, distribuïts 
de la manera següent: 7 milions (2020); 9 milions (2021); 6 milions (2022) i 5 
milions (2023). 
 
Els 7 milions d'euros transferits el 2020 són a banda de la sol·licitud del passat 
15 de juliol al secretari general d’Economia de 10 milions d’euros, destinats a 
atendre les mesures del Pla de Rescat del Departament de Cultura que té la 
intenció de pal·liar i minimitzar al màxim les conseqüències econòmiques que 
aquesta pandèmia està deixant al sector cultural. Aquests 10 milions d'euros 
estaran destinats, en la mesura del possible, a impedir danys irreparables al 
teixit laboral, empresarial, institucional i creatiu que configuren el món de la 
cultura, i a establir les bases i els mecanismes per a la recuperació ràpida del 
sector. 
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El Govern acorda destinar 20 milions d’euros a Eurecat 
i als seus centres adscrits 

 L’ajut, atorgat per ACCIÓ —l’agència per a la competitivitat de 
l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement— té per 
objectiu desenvolupar línies de recerca industrial i accelerar la 
transferència tecnològica a les empreses catalanes 

El Govern ha aprovat que ACCIÓ —l’agència per a la competitivitat de l’empresa 
del Departament d’Empresa i Coneixement— destini 20 milions d’euros a 
Eurecat i als seus centres adscrits per impulsar-ne l’activitat com a centre 
tecnològic de referència a Catalunya. 
 
L’objectiu de l’ajut és que els centres desenvolupin línies de recerca industrial 
pròpia que els permetin generar tecnologia diferencial que, posteriorment, 
incorporin les empreses catalanes per ser més competitives mitjançant serveis, 
contractes d’R+D, llicències de patents o creació de noves empreses de base 
tecnològica. L’ajut s’emmarca dins de les actuacions de la Generalitat per 
impulsar la indústria, fer créixer el nombre d’empreses innovadores, augmentar 
la innovació a les empreses, accelerar la transferència tecnològica i 
internacionalitzar la innovació catalana.  
 
Eurecat va néixer arran de la política d’integració de centres tecnològics a 
Catalunya per tal de guanyar massa crítica i més eficiència, millorar el servei al 
teixit empresarial català i la connexió internacional. D’aquesta manera, es van 
fusionar els centres tecnològics ASCAMM, CETEMMSA, Barcelona Media i 
BDigital; al mateix temps que també es va comptar amb CTM Centre 
Tecnològic, que actuava com a centre adscrit i amb dependència funcional 
directa d’Eurecat. Posteriorment, va absorbir el CTNS de Reus, MAQCENTRE 
de Lleida, el CTQC de Tarragona, la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de 
Turisme i Oci de Catalunya i el CTM Centre Tecnològic. D’altra banda, a finals 
de l’any 2016, la fundació Eurecat i Leitat van signar un acord de vinculació 
permanent entre els dos centres tecnològics amb la finalitat de promoure un 
únic projecte estratègic estructural i funcional. 
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El Govern aporta 500.000 euros al Gremi de Llibreters 
de Catalunya per organitzar la campanya “Fas 6 anys. 
Tria un llibre” 

 Aquesta iniciativa és una de les activitats destacades del Pla 
Nacional de Lectura, que el Govern assumeix com una de les 
accions principals de la legislatura 

El Govern ha aprovat concedir, a través de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals del Departament de Cultura, una subvenció de 500.000 euros al Gremi 
de Llibreters de Catalunya per a l’organització de la campanya “Fas 6 anys. Tria 
un llibre” d’enguany. Aquesta iniciativa és una de les activitats destacades del 
Pla Nacional de Lectura, que el Govern assumeix com una de les accions 
principals de la legislatura. La iniciativa vol fomentar els hàbits de lectura entre 
els menors que comencen a llegir, incentivar la compra de llibres a tot el territori 
català, donar valor al llibre com a eina de coneixement i fomentar la prescripció 
de la lectura entre els mateixos infants. 

L’any 2019, la dada percentual de participació va ser la més alta des que es va 
iniciar la campanya, l’any 2016. Concretament, van participar en la campanya 
34.151 infants de sis anys, xifra que representa el 45,8% dels infants d’aquest 
edat, que van adquirir un total de 6.720 títols. També van créixer el nombre de 
llibreries participants (de 317 a 362, 45 més); el nombre d’editorials que van 
comercialitzar els seus llibres (404, és a dir, 40 més que en l’edició anterior), i 
el percentatge d’exemplars venuts en català, que va representar el 70,8% del 
total.  

El Govern ha encarregat, recentment, l’elaboració d’un Pla Nacional del Llibre i 
la Lectura i ha creat el Consell Nacional de la Lectura. El Departament de 
Cultura, amb la col·laboració del Departament d’Educació, lidera l’elaboració del 
pla, que a diferència dels impulsats anteriorment (el 2008, el 2012 i el 2017), és 
el primer 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. 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. 
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El Govern concedeix una subvenció de 500.000 euros al 
MACBA en el marc del Pla de rescat del sector cultural  

 L’objectiu és pal·liar i minimitzar les conseqüències econòmiques 
de la pandèmia de la Covid-19 

El Govern ha aprovat concedir, a través del Departament de Cultura, una 
subvenció exclosa de concurrència pública al Consorci del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) per un import de 500.000 euros per al 
finançament de les despeses de funcionament de l’entitat durant l’any 2020. 

Aquesta aportació té com a objectiu finançar l’entitat atesa la caiguda 
d’ingressos propis i poder cobrir parcialment el dèficit que s’ha produït com a 
conseqüència de l’impacte de la pandèmia de Covid-9. La subvenció s’emmarca 
en el Pla de rescat del sector cultural impulsat pel Govern per pal·liar i minimitzar 
al màxim les conseqüències econòmiques de la crisi. L’objectiu d’aquest pla és 
protegir el teixit cultural i donar-li tot el suport necessari a fi que es pugui 
recuperar la vitalitat cultural al més aviat possible, un cop finalitzada la crisi 
sanitària. Aquest pla s’ha elaborat amb aportacions de bona part dels agents 
culturals: associacions, organitzacions públiques, equipaments, sindicats, 
entitats empresarials, etc. 

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s’aixeca al barri del Raval de 
Barcelona, en un edifici de Richard Meier que és en si mateix una obra d’art. El 
MACBA, que va néixer el 1995, s’ha consolidat internacionalment com un model 
en art contemporani. La seva col·lecció, de 5.500 obres, permet traçar un 
recorregut pels principals referents artístics de l’actualitat. Comença amb 
l'abstracció matèrica dels anys cinquanta, incorpora obres de l'art pop europeu 
i de les avantguardes dels anys 60 i 70, i també disposa d'obres al voltant de la 
figuració fotogràfica i l'escultura minimalista. Entre les peces més destacades 
que acull s’hi poden veure: Dins el roig, d’Albert Ràfols-Casamada; Between the 
Frames: The Forum, d’Antoni Muntadas; La saison des pluies II, de Miquel 
Barceló; Rinzen, d’Antoni Tàpies; Beschwingte Bindungen, de Paul Klee; 
Thames Circles, de Richard Long, o Atomic Kiss, de Joan Rabascall. 
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El Govern fixa la composició de la Mesa de Valoració 
d’indemnitzacions d’ex-presos polítics  
 
El Govern ha aprovat via decret la composició de la Mesa de Valoració de les 
sol·licituds d'indemnitzacions de persones que van patir privació de llibertat. Es 
tracta de l’òrgan encarregat de comprovar els requisits dels sol·licitants  i vetllar pel 
reconeixement i rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a 
conseqüència de la defensa de la democràcia i l'autogovern de Catalunya.  
 
El text estableix que, malgrat hi hagi canvis en l’estructura dels departaments de la 
Generalitat, la Mesa de Valoració estarà formada sempre per:  
 

 La persona titular de la direcció general competent en matèria 
pressupostària del departament de l'Administració de la Generalitat 
competent en matèria d’economia. 

 -La persona titular de la direcció general competent en matèria de memòria 
democràtica del departament de l'Administració de la Generalitat competent 
en matèria de memòria democràtica. 

 -La persona titular de la direcció de serveis del departament de 
l'Administració de la Generalitat competent en matèria de justícia, en cas 
que aquesta competència correspongui a un departament diferent del que 
té atribuïda la competència en matèria de memòria democràtica. 

 -La persona titular de la sub-direcció general competent en matèria de 
memòria democràtica del departament de l'Administració de la Generalitat 
competent en matèria de memòria democràtica.  
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El Govern renova el Comitè per a la Recuperació de 
Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i el 
Franquisme  

 És l’òrgan assessor de la Generalitat en la localització i la 
identificació de víctimes enterrades en fosses 

 La directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, 
n’és la nova presidenta  

El Govern ha renovat els membres del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la 
Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura 
Franquista. Es tracta de l’òrgan que assessora la Generalitat en la localització i 
la identificació de persones recuperades en fosses.  
 
La directora general de Memòria Democràtica, Gemma Domènech, en serà la 
nova presidenta, en substitució de Carme Garcia. Els nous membres de l’ens 
són el catedràtic en arqueologia Josep Maria Gurt, el doctor en antropologia 
Xavier Jordana, la catedràtica en història contemporània Conxita Mir, la 
professora de dret Rosa Ana Alija i Carles Vallejo com a representant de les 
entitats memorialistes. Repeteixen com a membres del Comitè la metgessa 
forense Aina M. Estarelles, a més de Xavier Menéndez i Rafael de Yzaguirre 
com a representants del Consell de Governs Locals. 
 
El Comitè Tècnic és l’encarregat d’aportar observacions i propostes, a més 
d’emetre informes avaluatius sobre les actuacions que es porten a terme. 
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El Govern signarà un conveni de col·laboració amb la 
Universitat del País Basc per a un projecte de 
psicoteràpia amb adolescents 

 L’acord consisteix en la realització d’un treball d’investigació que 
avaluï l’impacte de la psicoteràpia assistida amb animals per reduir 
els factors associats a un risc més gran de suïcidi en adolescents 
en acolliment residencial 

El Govern, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la 
Universitat del País Basc (UPV/EHU) signaran un conveni de col·laboració per 
a la realització del projecte “Psicoteràpia Assistida per animals per a menors en 
acolliment residencial: Prevenció del Suïcidi (PAA-PS)” realitzada per la 
Facultat de Psicologia de la Universitat del País Basc. La investigació pretén 
avaluar l'impacte d'un nou model de psicoteràpia en adolescents en acolliment 
residencial, aplicant un programa protocol·litzat, que inclou la intervenció de 
gossos de refugis, de protectores o en situacions d'acollida, animals amb 
problemes conductuals o psicològics (excloent aquells relacionats amb 
agressivitat). 

Els objectius de l’estudi son reduir els factors associats a un risc més gran de 
suïcidi (depressió, ansietat, somatització, conductes impulsives, etc.) i potenciar 
factors de protecció en adolescents en acolliment residencial, així com 
promoure el benestar físic i psicològic i augmentar les possibilitats d'adopció de 
gossos de protectora amb problemes conductuals i/o psicològics. 

El programa té una durada de vuit setmanes i es compon de setze sessions de 
psicoteràpia assistida per animals combinant el format grupal i individual a cent 
quaranta-sis joves d’entre dotze i disset anys residents en Centres Residencials 
d'Acció Educativa (CRAEs) i Centres Residencials d'Acció Intensiva (CREIs) de 
la província de Barcelona.  
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El Govern aprova un conveni de cooperació educativa 
amb la Universitat de Roskilde per acollir estudiants en 
pràctiques formatives 

El Govern, a través de la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, signarà 
un conveni de col·laboració amb la Universitat de Roskilde per a la realització 
de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants d’aquest centre danès a 
l’administració catalana. 
 
Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa 
formativa per als estudiants que els ha de permetre aplicar i complementar els 
coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l’adquisició de 
competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, facilitin 
l’ocupació i fomentin la seva capacitat d’emprenedoria. 
 
Durant l’estada en pràctiques al Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, els estudiants de la Universitat de Roskilde 
hauran de fer tasques pròpies de l’àmbit professional en què exerciran l’activitat 
com a graduats o titulats de màster amb l’objectiu de completar l’aprenentatge 
teòric i pràctic adquirit en la formació acadèmica, aconseguir experiència 
professional i investigadora, i obtenir competències i habilitats en els nivells als 
quals puguin accedir per raó dels estudis universitaris matriculats. Els alumnes 
tindran dos tutors que guiaran les seves pràctiques: un designat per la 
Generalitat i l’altre per la universitat. 
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El Govern dona impuls a obres i projectes per a l’L9/L10 
del metro 
 

 

 Les actuacions incloses corresponen a l’acabament de les tres 
estacions pendents del viaducte de Zona Franca i a l’impuls dels 
projectes d’arquitectura i instal·lacions d’estacions del tram central 
 

El Govern ha aprovat avui una modificació del Pla Economicofinancer (PEF) de 
l’empresa pública Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) per 
permetre els finançaments de l’execució de diverses actuacions i l’impuls de 
projectes en el marc de la construcció de l’L9/L10 del metro.  
 
En concret, els treballs que principalment es finançaran corresponen a tasques 
d’acabament de les tres estacions pendents del viaducte de la Zona Franca de 
l’L10 sud. Així mateix, s’impulsarà la redacció de diversos projectes 
d’arquitectura i instal·lacions i l’actualització d’altres d’obra civil en estacions del 
tram central de l’L9. D’altra banda, es preveu també l’obra per cobrir parcialment 
el pou de l’estació de Mandri, situada en aquest tram.  
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El Govern aprova una subvenció de 4,6 milions d’euros 
al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per finançar 
obres al CTR de Pedret i Marzà 
 
El Govern ha aprovat autoritzar l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, a concedir una subvenció directa al 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per finançar actuacions complementàries 
del Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà, situat a Pedret i Marzà. 
La subvenció, de 4,6 milions d’euros, es destinarà a les obres i equipaments 
per a un centre logístic de gestió de residus municipals (deixalleria comarcal), i 
a un conjunt d’actuacions de millora tècnica i ambiental del Centre de 
Tractament de residus municipals. La centralització dels residus provinents de 
les deixalleries en una deixalleria comarcal permetrà una optimització del 
transport dels residus, així com optimitzar la gestió i millorar els ratis de 
valorització material. 
 
El CTR de Pedret i Marzà, inaugurat l’estiu de 2017 i construït també amb el 
finançament de 24 milions d’euros de l’ARC, tracta la fracció resta dels residus 
–la que no es recull de manera selectiva– i la fracció orgànica. D’aquesta 
manera, contribueix a reduir la quantitat de residus destinats a l’abocador i a 
millorar les condicions de la disposició 
. 
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El Govern aprova un conveni per disposar 
obligatòriament de notaris designats per torns  

 L’acord, que fomenta l’objectivitat, la transparència i la igualtat 
d’oportunitats entre professionals, era una llarga reivindicació del 
sector 

 El text se signarà aquest dimecres al Departament de Justícia 
 
El Govern ha aprovat un conveni perquè els departaments de la Generalitat 
disposin obligatòriament de notaris designats per torns. L’objectiu és fixar un 
criteri de treball comú i fomentar la igualtat d’oportunitats entre els professionals, 
a més de reforçar l’objectivitat i la transparència. Es tracta d’una llarga 
reivindicació de la mateixa professió. Actualment, els departaments de la 
Generalitat escullen lliurement el notari.   
  
El conveni se signarà aquest dimecres al Departament de Justícia, entre la 
consellera de Justícia, Ester Capella, i el degà de l’Il·lustre Col·legi de Notaris 
de Catalunya, Joan Carles Ollé. El text tindrà efectes a partir de l’1 d’octubre i 
tindrà una vigència de quatre anys. 
 
Torns designats pel Col·legi  
 
El Col·legi de Notaris de Catalunya serà l’encarregat d’establir torns mensuals 
amb notaris que podran prestar serveis a la Generalitat. La llista de 
professionals canviarà cada mes i serà publicada al portal de la Transparència 
o al lloc web del Col·legi de Notaris.  
 
Per la seva banda, els departaments de la Generalitat que necessitin els serveis 
d’un notari hauran de fer la sol·licitud per via telemàtica a l’adreça 
torn@catalunya.notariado.com. El Col·legi, llavors, designarà un notari del torn 
mensual. 
 
El professional designat haurà de comunicar-ne l’acceptació en un termini 
màxim de 48 hores al departament de la Generalitat que hagi sol·licitat el servei. 
En cas que no accepti l’encàrrec, el Col·legi designarà un altre notari del torn, 
que disposarà d’un termini màxim de 24 hores per comunicar la seva decisió.  
 
Els serveis que els notaris acostumen a prestar a la Generalitat estan 
relacionats amb gestions de compra i venda i amb la formalització de crèdits 
amb entitats bancàries.  

  

mailto:torn@catalunya.notariado.com
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Altres acords de Govern 
 
El Govern aprova adscriure una sèrie de fundacions a l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya 

El Govern ha aprovat l’adscripció de diverses fundacions a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, en compliment de la vigent normativa de règim jurídic 
del sector públic. Addicionalment a les fundacions amb participació majoritària, 
que ja formaven part del sector públic de la Generalitat, s’hi adscriuen també 
diverses fundacions amb participació minoritària de l’administració catalana.  

Concretament, s’integren per la via d’adscripció al sector públic de la Generalitat 
i, per tant, s’inclouran al seu pressupost i es regiran pel seu règim jurídic, les 
fundacions següents: el Tribunal Laboral de Catalunya, l’Institut Ramon 
Muntaner, l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), l’Institut 
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), l’Institut de 
Recerca Biomèdica (IRB), l’Observatori de l’Ebre, la Fundació Sitges Festival 
Internacional de Cinema de Catalunya i la Fundació Privada Mobilitat Sostenible 
i Segura. 

Amb aquest acord queda aclarida l’Administració a la qual s’adscriuen aquelles 
fundacions amb participació minoritària de la Generalitat de Catalunya i la seva 
normativa d’aplicació. La Llei de mesures de l’exercici 2020 va establir que el 
Govern determina les fundacions a adscriure a l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. El text de l’acord insta els patrons de les fundacions a modificar 
els estatuts corresponents per fer constar que estan adscrites a la Generalitat, 
abans de l’1 de novembre del 2020. 

El Govern proposa a la Junta General de socis de Circuits de Catalunya el 
nomenament de la presidenta del seu Consell d’Administració i del 
director general 
 
El Govern ha acordat proposar a la Junta General de socis de Circuits de 
Catalunya, SL el nomenament de la senyora Maria Teixidor Jufresa com a nou 
membre representant de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el 
Consell d’Administració d’aquesta societat, en substitució de l’anterior 
representant, senyor Vicenç Aguilera i Caelles, que va cessar en aquest càrrec 
i també com a president del Consell d’Administració.  
 
Així mateix, també s’ha proposat al Consell d’Administració de Circuits de 
Catalunya el nomenament de la senyora Maria Teixidor com a nova presidenta 
del Consell d’Administració de la societat i a instar al nomenament d’un nou 
director general de la societat, que recauria en el senyor José Luís Santamaría 
Romero, sempre que així s'acordi en el si de l'òrgan competent per nomenar-lo, 
que és la Junta General de socis. 
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El Govern aprova la renovació del sistema integral de la gestió de la 
fertilització (DERAN), per un import de 2,4 milions d’euros per al període 
2021-2024 

El Govern ha donat llum verda al desenvolupament informàtic del nou sistema 
integral de la gestió de la fertilització, DERAN, que permetrà disposar de 
funcionalitats que facilitin el compliment de les obligacions recollides al Decret 
153/2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i 
d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.  

D’altra banda, el nou sistema també ha de permetre disposar d’un sistema 
global flexible i adaptable a canvis futurs, on s’integrin els diferents sistemes 
d’informació, que possibiliti la gestió de les dejeccions ramaderes de forma 
integral, completa i telemàtica (en compliment de la Llei 39/2015, del 
procediment administratius comú de les administracions públiques), així com 
disposar de la informació resultant de la gestió de la fertilització, unificada, 
integrada, segura, actualitzada, immediata i accessible a tots els agents 
involucrats per a la seva consulta i/o actualització segons les seves 
competències. 

Es tracta d’un projecte a llarg termini aprovat per un import total de 2.470.000 
euros repartits de la manera següent: 

 

Any Import 

2021 720.000,00 € 

2022 680.000,00 € 

2023 715.000,00 € 

2024 335.000,00 € 

TOTAL 2.470.000,00 € 

 


