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El Govern aprova les sancions per l’incompliment de 
les mesures de prevenció i contenció sanitàries per la 
Covid-19 

 L’Executiu dona llum verda al Decret llei que en fixa el règim 
sancionador  

 
El Govern ha aprovat el projecte de Decret llei pel qual s’estableix el règim 
sancionador específic per als casos d’incompliment de les mesures de 
prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per 
la Covid-19. 
 
Mitjançant aquest Decret llei, es classifiquen les infraccions en lleus, greus i 
molt greus i es detallen les sancions pertinents per a cada situació 
d’incompliment. A partir d’ara, entre d’altres, es consideraran infraccions greus 
o molt greus tant l’incompliment dels límits d’aforaments de seguretat 
establerts dels espais tancats o a l’aire lliure com dels horaris d’obertura i 
tancament per a les diferents tipologies d’establiments i activitats. 
Les multes per a les infraccions greus aniran des dels 3.001 € fins a las 60.000 
€. 
 
I constituirà infracció molt greu, per exemple, la celebració d’actes o activitats 
que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats pel risc 
que suposen per a la salut de la població en relació a la COVID-19. 
En aquest sentit, les accions tipificades com a molt greus implicaran multes 
d’entre els 60.001 i els 600.000 €. 
 
Pel que fa a l’incompliment de l’obligació de l’ús de la mascareta o el seu ús 
inadequat, es considerarà una infracció lleu, sancionable amb 100 euros. 
Aquesta categoria d’infraccions lleus es podran multar amb sancions de fins a 
3.000 €. 
 
Seran els ajuntaments de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, els qui exerciran les funcions 
de vigilància, inspecció i control del que preveu aquest Decret llei. 

  



 

 

Acords de Govern. 04.08.2020  

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

 

3 

El Govern posa en marxa una nova administració digital 
que ofereix als seus ciutadans serveis públics digitals, 
proactius i personalitzats 
 

 El nou model d’administració incorpora la participació ciutadana 
com a element essencial de la governança digital 
 

 Els serveis proactius s’anticipen a les necessitats de la ciutadania, 
amb l’ús de tecnologies digitals avançades 
 

 Una regulació pionera de les dades facilita l’automatització dels 
serveis, la tramitació en un sol clic i el paper zero 

 
El Govern ha aprovat avui el Decret d’Administració Digital de la Generalitat de 
Catalunya, l’instrument clau per vertebrar una nova manera de prestar serveis 
públics i un canvi del model de relació amb la ciutadania, de forma digital i 
innovadora. 
 
El Decret regula i ordena el desplegament del model d’Administració Digital, que 
es fonamenta en quatre pilars bàsics: persones, dades, processos i tecnologia.  
 
Serveis públics: digitals, proactius i personalitzats 

Els serveis proactius són aquells serveis digitals que, amb el consentiment 
de les persones, de forma predictiva i anticipada, informen la ciutadania sobre 
els serveis públics als quals pot accedir (beques, ajuts, etc.). 
 
El Decret disposa l’estructura jurídica i organitzativa d’una nova administració 
digital que s’anticipi a les necessitats de la ciutadania per tal que els serveis 
públics digitals es dissenyin, a partir d’ara, per ser oferts i no sol·licitats. Per 
això, el nou model d’administració permetrà implementar serveis en què les 
persones no demanen, sinó que reben els serveis, de manera que és 
l'administració qui es posa en contacte amb el ciutadà per informar-lo d'allò a 
què pot accedir.  
 
Un element clau en aquesta nova configuració dels serveis públics és el 
Registre de consentiments, que permet al ciutadà conèixer on i com s'estan 
utilitzant les seves dades i fa possible que la informació d’aquest registre es 
pugui intercanviar mitjançant la interconnexió amb altres bases de dades i que 
sigui el ciutadà qui conservi la gestió de les pròpies dades.  
 
Les persones en el centre dels serveis digitals 

El nou model d’administració posa les persones en el centre i incorpora la 
participació ciutadana com a element essencial de la governança digital. En 
aquest sentit, es preveuen metodologies de cocreació en el disseny dels nous 
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serveis públics digitals, així com mecanismes de participació ciutadana en els 
sistemes d’avaluació i millora dels serveis existents. 
 
El disseny i el desenvolupament dels serveis digitals hauran de tenir en compte 
l’omnicanalitat i l’accessibilitat, així com la possibilitat de prestar-los de manera 
proactiva i personalitzada. En aquest sentit, la Direcció General d'Administració 
Digital ha desenvolupat un nou sistema de formularis web, més fàcils d’usar i 
accessibles des de qualsevol dispositiu, que permeten fer els tràmits sense 
haver de descarregar cap document. S’evoluciona, a més, la carpeta ciutadana, 
des de la qual els ciutadans podran accedir, incorporar i consultar l’estat dels 
seus tràmits. 
 
Les dades, com a palanca de canvi 

Una de les disposicions més innovadores del Decret d’Administració Digital és 
la regulació, única a l’estat espanyol, d'un model propi de govern de les dades. 
 
Aquest model té com a objectiu l’organització transversal de totes les dades que 
l'administració disposa de la ciutadania per tal d’assolir la màxima eficàcia i 
eficiència en la prestació dels serveis públics. 
 
Aquesta organització permet conèixer i intercanviar les dades que ja estan en 
mans de l’administració. Es facilita, així, l’anàlisi predictiu de les dades per 
anticipar les necessitats i traçar una millor estratègia en la prestació dels serveis 
públics. A més, es descarrega el ciutadà de l’obligació d’aportar documents i 
s’afavoreix l’automatització dels serveis, la proactivitat i la tramitació en un sol 
clic, amb paper zero. 
 
L'empleat públic digital 

El Decret preveu un pla de capacitació digital de l'empleat públic que garanteixi 
que disposi de les capacitats necessàries per gestionar i tramitar digitalment, i 
per a la prestació de serveis públics amb la modalitat de teletreball. Aquesta 
capacitació té també com a objectiu que l’empleat públic pugui acompanyar la 
ciutadania i donar-li el suport necessari per relacionar-se digitalment amb 
l'administració. 
 
Amb aquesta finalitat, el Decret preveu que totes les comunicacions entre els 
empleats públics i entre els òrgans de l’Administració de la Generalitat es 
realitzin per mitjans electrònics, incloent-hi també la relació de les persones 
aspirants a la funció pública. 
 
Assistència a la tramitació digital en l’atenció ciutadana 

L’atenció ciutadana que presta la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de la 
ciutadania l’accés omnicanal, que comprèn els canals presencial, telefònic i 
digital. 
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El Decret regula el funcionament de les oficines d’atenció ciutadana, que 
concentren l’assistència integral i personalitzada de tots els tràmits i serveis de 
la Generalitat en una mateixa ubicació. Així mateix, regula el funcionament dels 
punts de registre i digitalització. En totes aquestes oficines es digitalitzen els 
documents en paper que presenti la ciutadania, un dels elements clau del nou 
model d’Administració. Són referents d’aquesta atenció integral les oficines 
d’atenció ciutadana de Girona, de les Terres de l’Ebre i del Districte 
Administratiu a Barcelona. 
  
D’altra banda, el Decret també ratifica la Seu electrònica com a punt d’accés 
general on ja hi ha disponible de forma integrada la informació, els serveis i els 
tràmits digitals de l’Administració de la Generalitat. 
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El Govern aprova el nou Decret de turisme de Catalunya 

 La normativa regula nous productes turístics, com els allotjaments 
singulars i les llars compartides, per afavorir la competitivitat i 
adequar la realitat jurídica a la demanda i a l’activitat 
 

 El Decret simplifica, actualitza i integra en un sol reglament tota la 
normativa turística vigent fins ara 

El Govern ha aprovat avui el nou Decret de reglament de turisme de Catalunya 
que regula nous productes turístics, defineix les modalitats, actualitza els 
requisits de classificació i les característiques dels allotjaments turístics, per 
afavorir la competitivitat i adequar la realitat jurídica a la demanda i a l’activitat. 
D’altra banda, també defineix la disciplina administrativa i el model de relació 
entre els diferents actors turístics. 

El nou Decret simplifica, actualitza i integra en un sol cos normatiu les diferents 
normatives vigents fins avui en l’àmbit del turisme. D’aquesta manera s’aporta 
claredat, coherència i una millor interpretació, i per tant, una major seguretat 
jurídica. També estableix que els establiments turístics no requereixen de cap 
habilitació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en 
matèria de turisme. 

Allotjaments singulars i llars compartides, entre les principals novetats 
del Decret 

El sector turístic és un àmbit especialment dinàmic i en constant evolució. La 
creació de noves fórmules d’allotjament, el desenvolupament de nous sistemes 
de comercialització i distribució i el fenomen que ha suposat l’economia digital, 
requerien de regulació. 

En aquest sentit, amb el nou Decret, es crea la figura dels allotjaments singulars. 
Es tracta d’allotjaments que no encaixen sota cap de les modalitats vigents 
d’allotjament turístic. En són exemples les cabanes als arbres, les barraques de 
pedra seca entre vinyes, les coves, etc. El Decret estableix que s’hauran 
d’ubicar fora de vehicles, aeronaus o embarcacions així com d’edificis 
convencionals, construccions prefabricades, elements modulars o similars; i 
podran tenir una capacitat màxima de sis places.   

També es crea la figura de la llar compartida, allotjament turístic que és 
l’habitatge principal del seu titular i que aquest comparteix com a servei 
d’allotjament amb terceres persones, en concret amb un màxim de quatre 
usuaris per estades de durada igual o inferior a 31 dies. El titular ha de residir i 
compartir l’habitatge amb els turistes mentre dura l’estada. S’estableix el termini 
d’un any perquè els ajuntaments puguin assumir aquesta tipologia d’allotjament 
turístic.  

Pel que fa a l’habitatge d’ús turístic, amb el nou Decret s’estableix que no podrà 
ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula i, la seva capacitat 
màxima no podrà excedir de 15 places. Els titulars d’un establiment d’ús turístic 
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hauran de lliurar les normes de convivència, i requerir l’abandonament immediat 
a aquells clients que atemptin contra la convivència.  

En el cas dels establiments de turisme rural i allotjaments a l’aire lliure també hi 
ha canvis respecte la regulació anterior. L’antiguitat de les edificacions pels 
establiments de turisme rural passa a ser anterior a 1957. Pel que fa als 
allotjaments rurals, passen a tenir una capacitat màxim de 20 persones i podran 
exercir altres activitats en la mateixa finca.  

El nou decret també presenta novetats en els allotjaments a l’aire lliure: 
estableix una nova regulació per a les àrees d’acollida de les autocaravanes en 
trànsit. El temps màxim d’estada és de 48 hores. També es passa a identificar 
les categories dels càmpings de 2 a 5 estrelles.  

Mecanismes per preveure el frau i evitar la comercialització il·legal 

La nova regulació també estableix la definició i la responsabilitat dels 
intermediaris d’allotjament turístic d’acord amb el seu règim jurídic. També 
especifica que els operadors, prestadors de serveis de la societat de la 
informació, estan sotmesos al regim jurídic del Decret tant els situats a 
Catalunya com els de fora quan realitzin intermediació en allotjaments situats a 
Catalunya. L’objectiu és preveure el frau i evitar la comercialització d’allotjament 
turístic il·legal. D’altra banda, amb el nou Decret es reforça el principi que 
l’economia digital relacionada amb l’activitat turística té l’obligació de respectar 
la legalitat turística vigent.   

Un altre aspecte que tracta el nou Decret és la disciplina administrativa turística. 
En aquest sentit, en millora els seus instruments, ja que per exemple, preveu 
l’auxili dels cossos de seguretat per al desenvolupament de les funcions 
inspectores i amplia els deures de les persones inspeccionades. D’altra banda, 
dona seguretat jurídica a les administracions locals per imposar tot tipus de 
sancions previstes a la Llei de Turisme. La nova regulació també exclou de la 
disciplina turística les garanties dels drets dels consumidors i usuaris, i 
suprimeix la regulació d’obligacions en  les  reserves d’allotjaments per ser una 
qüestió pròpia dels consumidors.  

El nou reglament incorpora també la regulació dels Fonts per al Foment del 
Turisme. Entre altres aspectes, especifica que els ens locals en el territori dels 
quals s’hagi assolit o superat el llindar dels 300.000 euros de recaptació en 
concepte d’Impost, han de destinar un mínim del 60% a projectes d’actuacions 
de promoció turística; i els que no hagin arribat a aquest import han de destinar 
un mínim del 75% a aquesta finalitat. Finalment, amplia la composició de la 
Comissió del Fons per al Foment de Turisme de 15 a 20 membres.  
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La Generalitat, primera administració a regular el 
teletreball de forma permanent per al seu personal  
 

 El Govern ha aprovat el decret del teletreball per a tots els 
departaments de la Generalitat 

 

 D’aquesta manera, el Govern s’avança i estableix el treball a 
distància com una opció més, voluntària i ajustada a una nova 
forma de treballar del segle XXI 

 

 El personal de la Generalitat podrà fer un màxim de dues jornades 
senceres de teletreball, ampliables a tres per al destinat al Districte 
Administratiu 

 
El Govern ha aprovat el decret que regula la modalitat de teletreball per al 
personal de la Generalitat, un sistema mixt que combina el treball presencial i 
el no presencial, amb un màxim de dues jornades diàries senceres de 
teletreball, ampliables a tres per al personal destinat al Districte Administratiu. 
 
El decret també estableix la possibilitat de teletreballar de forma ocasional en 
tres supòsits: completar la jornada en modalitat de teletreball quan per raó d’un 
servei fora del centre habitual el desplaçament resulti ineficient; per encàrrecs 
específics i concrets derivats de necessitats del servei i en situacions 
d’emergència i episodis de contaminació. 
 
L’adhesió a la modalitat de teletreball es farà voluntàriament, a sol·licitud dels 
treballadors i treballadores, per a un període màxim d’un any prorrogable. 
Estarà subjecta a una avaluació periòdica per part de la persona supervisora 
per determinar el compliment dels objectius i les condicions pactades en el Pla 
personal de treball. Es crearà una Comissió d’Avaluació del Teletreball a 
l’Administració de la Generalitat, que serà l’òrgan tècnic de seguiment i 
avaluació dels resultats de la modalitat de teletreball. 
 
El teletreball serà aplicable per al personal de la Generalitat i els seus 
organismes autònoms, amb excepció del personal docent, el personal estatutari 
dels serveis de salut i dels cossos penitenciaris, bombers, mossos d’esquadra i 
agents rurals, els quals es regeixen per normes, pactes o acords específics. 
També n’estaran exclosos els llocs de treball d’atenció directa al públic i els llocs 
que comportin la prestació de serveis presencials. Així, l’àmbit d’aplicació 
d’aquest decret abastarà més de 40.000 persones. 
 
Una nova manera de treballar del segle XXI 
 
El Decret també inclou una referència a la regulació dels espais de cotreball de 
l’Administració de la Generalitat a través d'Acord de Govern. Aquests espais, a 
més de facilitar l’apropament de les seus de treball al domicili dels treballadors, 
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han de permetre el foment de la interrelació entre empleats públics i la generació 
de dinàmiques de treball col·laboratiu. 
 
L’objectiu és avançar en l’orientació del treball als resultats i, alhora, superar la 
cultura de la presencialitat i fomentar la confiança, la iniciativa i l’autonomia dels 
empleats públics. En aquest sentit, el teletreball esdevé també una forma de 
captació i retenció del talent a l’organització, perquè permet una major flexibilitat 
en l’organització del temps de treball amb efectes positius en la productivitat i la 
implicació del personal.  
 
El teletreball, a més, contribueix a desenvolupar un model de mobilitat 
sostenible, amb reducció del nombre de desplaçaments i estalvi del consum 
energètic. 
 
Les persones que prestin serveis en la modalitat de teletreball rebran formació 
específica a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) en matèria 
de ciberseguretat, protecció de dades, prevenció de riscos laborals i seguiment 
per objectius. 
 
Un camí engegat, de manera pionera, abans de la Covid-19 
 
El model de teletreball de la Generalitat es construeix sobre la base de les 
experiències i els resultats obtinguts amb els dos plans pilots de teletreball 
impulsats durant el període 2008-2010 per la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública. Cal tenir en compte, a més, que el teletreball ja és operatiu a 
l’Administració de la Generalitat com a mesura específica en casos de 
reincorporació progressiva per motius de malalties oncològiques o d’especial 
gravetat. 
 
El mes de febrer del 2019, el Govern ja va habilitar, de manera pionera, el 
teletreball per al personal adscrit a les dependències del nou Districte 
Administratiu. En paral·lel, es va començar a tramitar el decret per estendre 
aquesta modalitat a tots els departaments.  
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El Govern aprova transferir als departaments 1.118 
milions d’euros provinents de l’ampliació dels 
pressupostos del 2020  

 Aquestes transferències es destinaran a reposar els recursos 
d’aquells departaments que en els darrers mesos han hagut 
d’avançar una part important del seu pressupost anual per cobrir 
despeses d’emergència derivades de la Covid-19 

 
El Govern ha aprovat transferir des del fons de contingència un total de 1.118,5 
milions d’euros als departaments de la Generalitat provinents de l’ampliació dels 
Pressupostos que l’Executiu va aprovar el juliol passat a càrrec del primer tram 
del fons Covid-19. 
 
Aquestes transferències es destinaran a reposar els recursos d’aquells 
departaments que en els darrers mesos han hagut d’avançar una part important 
del seu pressupost anual per cobrir despeses d’emergència derivades de la 
Covid-19, així com a atendre les noves necessitats urgents i inajornables i a 
compensar la pèrdua d'ingressos de la Generalitat en àmbits com el del 
transport públic. 
 
L’executiu ha aprovat les següents transferències: 
 
• 846,8 milions d’euros al Departament de Salut per cobrir despeses efectuades 
pel CatSalut i l’ICS amb motiu de la pandèmia 
 
• 3,15 milions al Departament de Salut per a la contractació de rastrejadors 
 
• 100 milions al Departament d’Educació per finançar actuacions urgents 
derivades de l'inici de curs 2020-2021   
 
• 2,5 milions al Departament de Presidència per garantir els recursos destinats 
als ens locals del Segrià afectats pel rebrot de la Covid-19 
 
• 1,02 milions al Departament de Presidència per a activitats de sensibilització i 
prevenció desenvolupades per la Creu Roja 
 
• 115 milions al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per finançar un 
pla de contingència en residències i centres d’atenció diürna, amb l’objectiu de 
fer front al risc de rebrots de Covid-19 a la tardor, entre altres actuacions per 
donar resposta a la crisi sanitària 
 
• 50 milions al Departament de Territori i Sostenibilitat per compensar els 
menors ingressos del Consorci del Transport Metropolità 
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Les transferències aprovades avui s’afegeixen als 4 milions d’euros que ja es 
van transferir el juliol passat al Departament de Presidència per tal d’activar 
ajuts directes als comerços i establiments dels municipis del Segrià afectats per 
la Covid-19. 
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El Govern aprova destinar 1 milió d’euros per dur a 
terme una campanya de sensibilització als Joves 
enfront de la Covid-19 

 La campanya, promoguda pel Departament de la Presidència i que 
durà a terme Creu Roja Catalunya, es dirigirà als joves, 
preferentment en espais d’oci nocturn 
 

 Un miler d’agents joves, entre voluntaris i contractats, seran els 
encarregats de dur a terme l’acció de sensibilització i es 
desplaçaran especialment als municipis costaners  

El Govern, a través del Departament de la Presidència, ha aprovat destinar 1 
milió d’euros per a la posada en marxa de manera immediata d’una campanya 
dirigida als joves per sensibilitzar-los sobre la necessitat de prendre mesures 
que evitin la transmissió del virus de la Covid 19. Aquesta campanya la durà a 
terme Creu Roja Catalunya. La mesura se suma a totes les accions que duu a 
terme el Govern per contenir l’expansió del coronavirus a Catalunya. Les dades 
epidemiològiques indiquen que ens trobem en una situació de transmissió 
comunitària, per la qual cosa el Govern considera necessari trencar les cadenes 
de transmissió comunitària per evitar que continuïn creixent el nombre de casos. 

La campanya, que es posarà en marxa de manera immediata, vol sensibilitzar 
els joves de l’impacte que suposa en la salut comunitària i individual la 
transmissió del virus de la Covid-19, fent especial incidència en les conductes 
de risc que adopten en no utilitzar degudament la mascareta, sobretot als espais 
d’oci nocturn. Prioritàriament, es durà a terme als municipis costaners on hi hagi 
major afluència de grups de joves, major densitat poblacional i on es concentrin 
espais o conductes de major risc vinculades a l’oci nocturn. 

Per implementar-lo, Creu Roja Catalunya mobilitzarà un miler de joves, dels 
quals aproximadament uns 200 seran contractats i la resta voluntaris. Tots 
aquests joves faran de promotors de salut davant la Covid-19 per donar més 
efectivitat a la transmissió del missatge: de joves a joves. El miler de joves 
formaran equips de prevenció, que informin sobre les conductes de risc i la 
importància de la corresponsabilitat individual en la transmissió comunitària.  

Paral·lelament a les accions de carrer, el Govern i Creu Roja també duran a 
terme una campanya comunicativa mitjançant les xarxes socials i els mitjans de 
comunicació, per tal d’amplificar la difusió del missatge. 

Durant la primera fase de la pandèmia (entre l’1 i el 31 de març), el percentatge 
de casos entre 10 i 29 anys era només d’un 6%. En canvi, per aquest mateix 
grup d’edat al juliol (entre l’1 i el 23 de juliol), aquest percentatge es va elevar al 
26 %. El volum més important de casos durant el mes de març es trobava entre 
els 50 i 79 anys. Ara, el major nombre de casos es troba en població més jove. 
De la mateixa manera la població entre 20-39 anys també presenta un 
increment del percentatge, del 15 % al març passa al 40% durant el mes de 
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juliol. D’aquí, la necessitat d’aquesta campanya d’informació i conscienciació 
als joves que impulsa el Departament de la Presidència. 
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El Govern aprova una subvenció directa de 4 milions 
d’euros al Consell Comarcal del Segrià per reactivar el 
sector del comerç i els serveis 
 

 Aquesta subvenció té com a objectiu donar suport a les empreses i 
els comerços de l’àmbit territorial del Segrià i donar resposta, 
especialment, a aquelles empreses i comerços que s’han vist 
greument afectats econòmicament pel rebrot de la Covid-19 

El Govern ha aprovat avui autoritzar el Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
(CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement a concedir una subvenció 
directa de 4 milions d’euros al Consell Comarcal del Segrià per a la reactivació 
del comerç i els serveis dels municipis de la comarca afectats econòmicament 
per la crisi sanitària de la Covid-19.  

El CCAM, l’organisme de la Generalitat encarregat de la promoció, l’impuls i el 
suport al sector comercial, l’artesanal, i de la moda catalana, porta a terme un 
seguit d’actuacions per donar suport al sector del comerç i dels serveis afectats 
per aquesta pandèmia global, que pateix d’una manera molt intensa el sector 
empresarial del comerç i dels serveis. 

El rebrot de la Covid-19 als municipis de la comarca del Segrià i les mesures 
adoptades pel Govern per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia als 
municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i 
Torres de Segre, ha suposat restriccions a les empreses de serveis i al comerç, 
i també al moviment de persones, limitant l’entrada i la sortida d’aquests 
municipis, la qual cosa ha afectat de manera greu el teixit empresarial i 
comercial de la comarca.  

Davant d’aquesta situació, de disminució dràstica de l’activitat econòmica, el 
Govern a través d’aquesta subvenció directa al consell Comarcal del Segrià, vol 
donar suport a les empreses i els comerços de l’àmbit territorial del Segrià i 
donar resposta, especialment, a aquelles empreses i comerços que s’han vist 
greument afectats econòmicament pel rebrot de la Covid-19.  

Aquesta subvenció s’articularà a través de la signatura d’un conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant el 
CCAM, i el Consell Comarcal del Segrià. 

  



 

 

Acords de Govern. 04.08.2020  

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

 

15 

El Govern destina 2,5 milions d’euros als ens locals del 
Segrià per fer front a les despeses associades al rebrot 
de Covid-19 
 
El Govern ha aprovat avui concedir 2,5 milions d’euros en subvencions directes 
als ens locals del Segrià per finançar les despeses causades pel rebrot de 
Covid-19 en aquesta comarca, entre les quals les associades al funcionament 
operatiu dels equipaments que s’han habilitat per poder dur a terme el 
confinament de es persones positives i els seus contactes. Els ajuts, atorgats 
pel Departament de la Presidència, serviran entre altres per cobrir la despesa 
en recursos humans, lloguers, compra d’alimentació, bugaderia, seguretat, 
EPI’s, electricitat, formació, compra i reposició d’equipaments, neteja, 
instal·lacions d’aire condicionat, wifi, etc. 
 
La creació i manteniment d’espais específics i controlats d’aïllament és una de 
les inversions de caràcter extraordinari que han hagut de realitzar alguns ens 
locals del Baix Segre per contribuir al confinament ordenat de les persones 
positives en Covid19 i els seus contactes. El correcte aïllament de persones 
positives o susceptibles de ser-ne és essencial per a la salut pública dels 
diferents municipis i pobles de la comarca el Segrià. 
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El Govern aprova la contractació de 219 persones per 
al reforç del seguiment i la qualitat assistencial dels 
serveis residencials 
 

 El programa per al reforç de treballadors del sistema de serveis 
socials de caràcter residencial per les necessitats derivades de la 
pandèmia permetrà la màxima intensitat en l’adopció, seguiment i 
control de mesures per fer front a la crisi sanitària  
 

 També té com a objectiu ampliar la dotació de professionals per 
vetllar per la qualitat assistencial de la xarxa pública de serveis 
socials 

El Govern ha aprovat la creació del Programa per al reforç del sistema de 
residències socials, que preveu la contractació de 219 persones per realitzar 
tasques vinculades a la planificació, coordinació i seguiment de l’atenció a les 
persones en els àmbits residencials. El programa té en compte les necessitats 
de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials per assumir les 
conseqüències de l’actual crisi sanitària i les que es puguin produir en el futur. 
D’aquesta manera, permetrà reforçar l’adopció, seguiment i control de mesures 
per fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19.  

Les tasques específiques de les persones contractades seran la monitorització 
i control dels centres residencials; l’execució i seguiment de mesures logístiques 
(desinfeccions de centres, trasllats de persones usuàries, gestió de material de 
protecció, suport de recursos humans; implantació de nous centres, entre 
d’altres); coordinació amb les autoritats sanitàries i el recull de la informació 
necessària per a una correcta planificació i gestió dels recursos, així com per al 
seguiment de la qualitat assistencial. 

Aquesta necessitat es deriva també del desplegament del concert social a 
Catalunya amb el Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i 
gestió delegada en la xarxa de serveis socials d’atenció pública, que instaura al 
nostre país el concert social com a fórmula de proveïment de serveis públics. 
Es tracta d’un model molt més orientat a la qualitat del servei, a l’estabilitat, a 
l’orientació a l’usuari i a la territorialització que exigeix, també, una major activitat 
de seguiment i de caire més intensiu. Aquest nou model de proveïment, per tal 
de ser efectiu, necessita un reforç del seguiment de la qualitat i, al seu torn, de 
l’acreditació de les entitats i els recursos disponibles en el sistema. 
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El Govern autoritza una transferència de crèdits per 
valor de 50 milions d’euros per fer front a l’impacte de 
la Covid-19 en el transport públic 

 
El Govern ha autoritzat avui una transferència de crèdits del pressupost de 2020 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, per un import de 50 milions d’euros 
per fer front a l’impacte de la Covid-19 en el transport públic. 
 
En concret, s’ha autoritzat la transferència entre els diversos conceptes 
pressupostaris consignats en el capítol 4 del Departament de Territori i 
Sostenibilitat a càrrec del capítol 5 de la secció pressupostària Fons de 
Contingència del pressupost per al 2020. 
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El Govern aprova destinar 750.000 euros als centres 
d’activitats marítimes afectats per la davallada 
d’activitat a causa de la incidència de la Covid-19 

 

 Els ajuts formen part del pla de xoc de més de 3 milions d’euros per 
a la reactivació econòmica del sector marítim  

El Govern ha aprovat destinar, mitjançant la Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims del Departament d’Agricultura, 750.000 euros als operadors de 
Centres d’Activitats Marítimes per compensar les despeses de manteniment de 
les empreses i les tasques d’adequació a la situació de la COVID19. 

És la primera vegada que es convoca aquesta tipologia d’ajut, que s’adreça a 
les empreses actives del Registre Oficial de Centres d’Activitat Marítima de 
Catalunya (centres nàutics, centres d’immersió i acadèmies nàutiques) i està 
finançada íntegrament amb fons propis. Es preveu que doni lloc a 350 
operacions. 

Aquests ajuts formen part del pla de xoc dotat amb 3,3 milions d’euros que 
permetrà habilitar fins a cinc línies d’ajuts destinades als diferents sectors 
marítims (pesca, aqüicultura, centres d’activitat marítima) a fi d’ajudar-los a 
superar els efectes econòmics provocats per la pandèmia. Aquest conjunt de 
mesures urgents va ser adoptat en el marc del Comitè Tècnic 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).  

El sector marítimo-recreatiu s'està veient greument afectat per les 
conseqüències de la COVID19 sobre el lleure i el turisme, i a hores d’ara els 
pronòstics sobre la seva evolució són incerts. La promoció de les activitats 
marítimo-recreatives s'inscriu en el compromís del govern de desenvolupar 
l'economia blava en el marc de l'Estratègia Marítima de Catalunya 2030. 
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El Govern accelera el desplegament de la xarxa de fibra 
òptica al territori amb l’encàrrec de 57 milions d’euros 
més fins el 2021 
 

 Aquesta inversió se suma als 13,5 milions d’euros que ja s’estan 
executant per connectar les capitals de comarca 
 

 En total, el Govern dedica 70,5 milions d’euros només en aquesta 
legislatura per desplegar la xarxa de fibra òptica de nova generació 
a Catalunya 

 

 Una vegada acabades les obres, al 2021, un 90% de la població de 
Catalunya quedarà coberta amb la xarxa de fibra òptica de la 
Generalitat 

 
El Govern ha aprovat una ampliació de l’encàrrec del Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública a l’empresa pública Infraestructures.cat per a 
l’extensió de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat per als anys 2020 i 2021.  
 
Amb la voluntat d’accelerar el desplegament d’aquesta infraestructura digital 
arreu del territori, s’invertiran 57 milions d’euros més, que se sumen als 13,5 
que ja estan en execució per connectar les capitals de comarca. Així doncs, en 
total, el Govern destinarà fins el 2021 un total de 70 milions d’euros en l’extensió 
de la xarxa de fibra òptica arreu del territori.   
 
Ara mateix, s’estan ja executant els trams per connectar la totalitat de les 
capitals de comarca. D’aquesta manera, s’haurà complert el compromís de tenir 
totes les comarques connectades aquest 2020.  
 
Ara, amb aquest encàrrec, s’accelera el desplegament a tots els municipis de 
més de 50 habitants, de manera que una vegada executades les obres un 90% 
de la població de Catalunya tindrà accés a la xarxa de fibra. En total, més de 
6.000 quilòmetres de fibra que garantiran la connectivitat, l’equilibri territorial i 
la cohesió social a tot el país. 
 
Els trams previstos en l’encàrrec per aquest 2020 i 2021 són els següents:  
 

 Les Borges Blanques-Montblanc 

 Lleida-Móra d'Ebre (Lleida) 

 Lleida-Móra d'Ebre (Tarragona) 

 Reus-Valls 

 Parlavà-Figueres 

 L'Aldea-Amposta 

 Solsona-La Seu d’Urgell 

 Llavorsí-Tavascan 
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 Tírvia-Àreu 

 Santa Coloma de Farners-La Vall d'en Bas 

 Guardiola-La Pobla de Lillet 

 Sant Joan de les Abadesses-Camprodon 

 Medinyà-Verges 

 Torroella de Montgrí-L'Estartit 

 Verges-Llofriu 

 Vidreres-Santa Coloma de Farners 

 Amposta-La Sènia 

 Montblanc-PI 

 Hospital Pius de Valls 

 Hospital de la Cerdanya 

 Espitau Val d'Aran 

 Vilafranca del Penedès-Pontons 

 Figueres-Palau Saverdera 

 Roses-Llançà 

 Tírvia-Nucli Tírvia 

 Flix-La Palma d'Ebre 

 Figueres-Avinyonet de Puigventós 

 Montblanc-Barberà de la Conca 

 La Pobla de Segur-Pont de Suert 
 
El projecte del Govern d'articular una xarxa de fibra òptica neutra, oberta i amb 
una tarifació pels serveis de connectivitat independent de la distància, ha 
demostrat la seva efectivitat per fomentar el desplegament de xarxes finalistes 
per part dels operadors. Gairebé la totalitat dels municipis que disposen de 
xarxa de fibra òptica de la Generalitat tenen demanda per part d’operadors 
privats. 
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El Govern aporta 20 milions d’euros per recuperar tres 
convocatòries culturals FEDER que havien estat 
suspeses per pal·liar l'emergència sanitària  

 Es tracta d’ajuts a equipaments d'arts escèniques i musicals, a la 
gestió i conservació del patrimoni cultural i als equipaments 
museístics  
 

 Amb aquesta aportació, el Govern ha destinat un total de 27 milions 
per recuperar totes les convocatòries dels plans sectorials de 
Cultura per al cofinançament del Programa Operatiu FEDER de 
Catalunya 2014-2020 

 
El Govern ha aprovat aportar 20 milions d’euros per recuperar tres 
convocatòries del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, que 
atès que el mes de maig no estaven assignades en operacions concretes, 
havien estat suspeses per les necessitats de pal·liar l'emergència sanitària 
causada per la Covid-19. L’aportació aprovada pel Govern permet atendre el 
finançament de les convocatòries d'operacions en l'àmbit dels equipaments 
d'arts escèniques i musicals, d'operacions en l'àmbit de la gestió i conservació 
del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic i d'operacions en 
l'àmbit dels equipaments museístic durant el període 2021-2023. L’aportació es 
farà amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs de la partida de transferència 
a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura. 
Concretament les aportacions es faran de la manera següent: 9 milions (2021); 
6 milions (2022) i 5 milions (2023). 
 
La setmana passada el Govern ja va aprovar la transferència de crèdits, per un 
import de 7 milions d'euros, per atendre les línies de convocatòries i actuacions 
inscrites en plans sectorials del Departament per al cofinançament Programa 
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Aquests 7 milions, sumats a 
l’aportació de 20 milions que s’anuncien avui, sumen el total de 27 milions 
d’euros que es van aprovar l'any 2019 per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per al cofinançament pel Programa 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. Es 
tracta de la primera vegada que el sector cultural opta a aquest tipus d’ajut.  
 
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 
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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.  
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El Govern subscriu un acord d’adhesió al sistema de 
compra centralitzada estatal de medicaments, serveis i 
productes sanitaris per agilitzar els subministraments 
per a la Covid-19 
 
El Govern ha aprovat convalidar l’Acord subscrit el 31 de juliol de 2020 entre 
l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Servei Català de la Salut, per a l’adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada estatal de medicaments, serveis i productes 
sanitaris. 
 
Donada la situació de pandèmia de la Covid-19, el Govern ha valorat com a 
convenient la subscripció d’aquest acord un cop s’ha realitzat l’examen 
estratègic, tècnic i d’oportunitat de les necessitats futures que poden afectar 
l’atenció a la salut i la salut comunitària, en el context de gestió dels serveis 
públics, inclosos els subministraments imprescindibles per al seu funcionament, 
en el marc d’aquesta crisi sanitària mundial. 
 
L’article 175 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu que la Generalitat i 
l’Estat, en l’àmbit de les competències respectives, poden subscriure convenis 
de col·laboració i fer ús dels altres mitjans de col·laboració que considerin 
adequats per acomplir els objectius d’interès comú. 
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El Govern engega un programa per reforçar la seguretat 
digital dels càrrecs de la Generalitat  

 

 El Govern aprova la creació i posada en marxa d’un programa de 
reforç de la ciberprotecció dels càrrecs de la Generalitat  
 

 L’executarà l’Agència de Ciberseguretat en coordinació amb el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) 
 

El Govern ha aprovat avui la creació i posada en marxa del programa de reforç 
de la ciberseguretat dels càrrecs de la Generalitat de Catalunya, que recull 
mesures organitzaves, tècniques i procedimentals específiques per garantir-ne 
la protecció digital davant possibles ciberamenaces.  

Les mesures van encaminades a augmentar el grau de ciberseguretat dels 
dispositius i la confidencialitat de la informació. Malgrat el desplegament de 
solucions de ciberseguretat en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, 
determinats càrrecs de la institució poden estar exposats a més ciberatacs o 
amenaces atesa la confidencialitat de la informació que gestionen. Així, es fa 
necessari reforçar el nivell de protecció dels càrrecs que lideren l’activitat de la 
Generalitat.  

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en coordinació amb el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), serà l’encarregada 
de planificar, executar, desplegar i fer el seguiment del programa, que es 
desenvoluparà en cinc àmbits: marc normatiu; mesures d’acompanyament; 
formació específica; securització dels dispositius i securització de les 
comunicacions.  

El programa s’aplicarà als càrrecs del Govern. El programa s’engega, en una 
primera fase, per als membres de l’Executiu (president i consellers), així com 
pels secretaris generals de tots els departaments de la Generalitat de 
Catalunya.  

En una segona fase, el programa s’anirà estenent progressivament als directors 
generals, directors d’entitat pública i gabinets dels consellers, així com als 
directors dels Serveis Territorials. 

 
L’administració cibersegura, una prioritat 

Garantir i disposar d’una administració cibersegura és un dels eixos estratègics 
de la nova Agència de Cibserseguretat de Catalunya que es va posar en marxa 
l’1 de gener del 2020.  
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El Govern manté el criteri de reducció horària per al 
professorat major de 55 anys 

 

 La situació pressupostària per a l’any 2020 impossibilita, com ja va 
passar els dos anys anteriors, que es faci efectiva la reducció de 
dues hores lectives per aquest col·lectiu 

 
 
El Govern ha aprovat l'acord pel qual autoritza mesures en matèria de personal 
docent dependent del Departament d’Educació, a través del qual es mantenen 
les condicions de l’horari setmanal per a professorat major de 55 anys, 
determinades per Acord de Govern del maig de 2016.  
 
Això significa que la reducció de dues hores lectives per a aquest col·lectiu no 
es podrà fer efectiva tampoc el curs 2020-2021, tal com ja va passar el 2018 i 
el 2019. Aquesta mesura es va comunicar el passat mes de juliol en el marc de 
la Mesa Sindical. Pel que fa a l’horari no lectiu, es manté la reducció de dues 
hores en la franja de permanència al centre.  
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El Govern subscriu un acord per promoure la 
programació i transformació digital educativa 

 El conveni entre el Departament d’Educació i el Ministeri d’Educació 
es basa en el desenvolupament del programa “Educa en digital”, 
que complementa el Pla d’Educació digital de Catalunya presentat 
recentment 

El Govern ha aprovat subscriure un acord de col·laboració entre el Departament 
d’Educació i el Ministeri d’Educació per promoure la programació i transformació 
digital educativa. El conveni entre totes dues administracions suposarà dur a 
terme un programa, anomenat “Educa en digital”, que fomenti l’ús de la 
programació i les accions necessàries per donar suport a la transformació digital 
del sistema educatiu.  

El conveni complementa el desplegament del Pla d’educació digital per a 
Catalunya 2020-2023 presentat recentment pel Departament d’Educació, que 
millora la competència digital de l'alumnat, el professorat i els centres educatius 
en el marc de la transformació educativa. A causa de la pandèmia produïda per 
la Covid-19, s’ha posat de manifest la necessitat de revertir la bretxa digital entre 
l'alumnat amb dificultats d'accés a dispositius i connectivitat. 

El projecte té per objectiu emprendre iniciatives que donin suport a la 
transformació digital, com ara la dotació de dispositius i d'altres recursos 
educatius digitals, l'adequació de les competències digitals del personal docent 
i l'aplicació de la intel·ligència artificial a l'educació personalitzada. 

Així doncs, el Govern s’adhereix al conveni marc “Educa en Digital”, emprenent 
accions per donar suport a la transformació digital del sistema educatiu, 
mitjançant la subscripció de l'acta d'adhesió al conveni marc i la subscripció del 
corresponent conveni entre administracions. 

El conveni preveu un seguit d’actuacions: 

- Dotació als centres docents identificats pel Departament d’Educació 
d'equipament per a prestar a l'alumnat en situació de vulnerabilitat. 
Consta d'un dispositiu tipus ordenador portàtil o equivalent amb 
programari de base necessari incorporat, juntament amb elements de 
seguretat, configurat per a ús educatiu, i d'una connexió a Internet. 

- Posar a disposició aplicacions, eines i recursos curriculars que facilitin 
l'educació digital, tant en el centre com des de la llar. Es preveu la 
confecció d'un inventari detallat dels recursos digitals amb els quals 
compta el sistema educatiu. 

- Actuacions de formació per a la competència digital docent. 
- Aplicació de la intel·ligència artificial per a establir itineraris 

d'aprenentatge personalitzats. 
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- Accions de difusió, gestió, seguiment i avaluació. 

Per dur-ho a terme, Catalunya disposarà d’un total de 21.078.392 euros, 
aportats pel Ministeri d’Educació provinents de fons europeus i per la 
Generalitat.  
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El Govern aprova l’ampliació de capital de Comforsa 
per un import de 10 milions d’euros 
 

 Amb aquesta ampliació de capital es vol ajudar la companyia 
industrial a fer front als efectes de la Covid-19 

 
El Govern ha aprovat l’ampliació de capital de Comforsa per un import de 10 
milions d’euros amb l’objectiu de mitigar els efectes de la Covid-19 en la 
companyia industrial. Aquest import inclou els 3.400.000 euros procedents del 
fons de contingència que va aprovar el Govern el passat 7 de juliol amb la 
finalitat de garantir la viabilitat de l’empresa i l’activitat industrial de la comarca.  
 
Comforsa, que està participada en la totalitat del seu capital per l’empresa 
pública de la Generalitat, AVANÇSA, està especialitzada en la transformació 
d’acer per a forja i mecanització destinada al sector automotor. Actualment té 
350 treballadors entre els seus centres de treball situats a Campdevànol, un a 
Ripoll i oficines a Barcelona. Addicionalment als llocs de treball directes, 
Comforsa treballa amb 68 proveïdors del Ripollès, Osona i la Garrotxa i, 294 de 
la resta de Catalunya. 
 
A partir de mitjans del 2018, l’empresa va iniciar un procés molt significatiu de 
reducció de les pèrdues, encadenant resultats positius fins a desembre de 2019. 
La crisi de la Covid-19 ha comportat una important davallada de la producció 
que fa que necessiti injecció de liquiditat.  

  



 

 

Acords de Govern. 04.08.2020  

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

 

29 

El Govern destina 4,1 milions d’euros al Servei 

d’Acompanyament a la Víctima del Delicte en seu judicial 

 El SAVD és el servei gratuït d’atenció, suport i orientació a víctimes 
de violència masclista durant la compareixença al jutjat de violència 
sobre la dona i a víctimes de qualsevol delicte en el moment del 
judici oral 

El Govern ha aprovat una despesa de 4.137.972 d’euros per al funcionament 
del Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte en seu judicial (SAVD) per 
al període 2020-2022. En concret, són 318.305 euros per al 2020; 1.909.833 
euros per al 2021; i 1.909.833 euros per al 2022. 

El SAVD és el servei gratuït d’atenció, suport i orientació a víctimes de violència 
masclista durant la compareixença al jutjat de violència sobre la dona i a 
víctimes de qualsevol delicte en el moment del judici oral. 

Professionals de l’àmbit social assessoren la víctima, la tranquil·litzen si és 
necessari i l’ajuden a prestar una bona declaració. El Servei, en marxa des de 
l’abril de 2018, està format per una cinquantena de professionals que actuen a 
tot Catalunya.  

Un total de 2.715 persones víctimes d’un delicte han fet ús d’aquest Servei en 
el que portem de 2020, de les quals 2.531 han estat dones víctimes de violència 
masclista.  
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Els departaments de la Generalitat hauran de donar 
feina a reclusos  

 La relació laboral es formalitzarà a través del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció (CIRE)  
 

 Almenys un 0,5 % dels contractes han de ser per a interns  
 
Els departaments de la Generalitat i les entitats del seu sector públic hauran de 
destinar almenys un 0,5% del seu volum de contractació anual a ocupar interns 
dels centres penitenciaris i de justícia juvenil de Catalunya. Així ho determina 
l’acord aprovat pel Consell Executiu, que vol potenciar la reinserció sociolaboral 
d’interns a través del sector públic. 

Convenis amb el CIRE  

Cada departament i ens públic s’haurà d’adherir, per mitjà de la signatura d’un 
conveni, al Pla anual d’actuació del Departament de Justícia i del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), que és l’instrument jurídic utilitzat per 
poder establir aquesta col·laboració institucional. El CIRE és l’empresa pública 
del Departament de Justícia que ofereix formació, ocupació i inserció laboral a 
les persones que han comès un delicte i estan a la presó o a un centre educatiu 
de justícia juvenil. 
 
Les adhesions al Pla dels diferents organismes en cap cas suposaran una 
disminució de la reserva social establerta anualment pel Govern per als centres, 
les entitats i les empreses del tercer sector. Es tracta d’una col·laboració 
paral·lela. 

Crisi de la Covid-19 

La crisi de la Covid-19 ha afectat tota la societat, però ha estat especialment 
intensa per als grups més vulnerables, com és el cas de les persones internes 
que depenen del Departament de Justícia i que el CIRE atén. Són un dels 
col·lectius en què la crisi ha causat impacte, ja que l’activitat dels tallers 
productius que hi ha a l’interior de les presons s’ha vist reduïda pels efectes 
col·laterals que la pandèmia també ha causat en les empreses que col·laboren 
amb el CIRE. L’ocupació de la població interna ha disminuït fins al 35 % a causa 
de la pandèmia.  

Des del CIRE s’han adoptat mesures per pal·liar aquest impacte: reforçant els 
tallers de confecció que han subministrat roba i altres productes al personal 
sanitari dels centres hospitalaris de la xarxa pública de Catalunya, incrementant 
altres activitats en l’àmbit dels serveis interiors i auxiliars dels centres 
penitenciaris, com ara la neteja, manteniment, bugaderia o cuina, entre d’altres.     
 
Aquestes mesures, però, no han estat suficients i només han reduït l’impacte 
transitòriament. Per això, i fins que no es recuperi l’activitat dels diferents 
sectors productius (confecció, serralleria, impremta, components de vehicles, 
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etc.) és necessària la col·laboració del sector públic per la seva capacitat de 
generar activitat i ocupació per a les persones internes en els centres 
penitenciaris i educatius de Catalunya. 
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El Govern demana al Consell de Garanties Estatutàries 
un dictamen previ a la presentació del recurs 
d'inconstitucionalitat contra l'Ingrés Mínim Vital  
 

 L'Executiu considera que alguns dels articles del Reial Decret-llei 
20/2020 que regula l'IMV envaeixen competències que són pròpies 
de la Generalitat 

El Govern, a petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha 
aprovat demanar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen previ a la 
presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat contra l'ingrés mínim vital (IMV).  

L'Executiu considera que alguns dels articles del Reial Decret-llei 20/2020 que 
regula l'IMV envaeixen competències que són pròpies de la Generalitat. 
L'anunci del recurs el va fer la setmana passada el conseller Chakir el Homrani. 

Per exemple, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) disposa que, en 
matèria de seguretat social, correspon a la Generalitat la competència 
compartida del desplegament i l’execució de la legislació estatal, llevat de les 
normes que configuren el règim econòmic i, en concret, la competència en el 
reconeixement i la gestió de les pensions no contributives. 

L’EAC també regula la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de 
serveis socials com la regulació i l’ordenació de l’activitat dels serveis socials, 
les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat 
assistencial o complementàries d’altres sistemes de previsió pública. 

Davant la possible invasió competencial, se sol·licita del Consell de Garanties 
Estatutàries aquest dictamen, que té caràcter preceptiu pel cas que s’acordi 
interposar el corresponent recurs d’inconstitucionalitat. 
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El Govern es persona en el recurs d'inconstitucionalitat 
contra el Decret llei de mesures urgents per millorar 
l'accés a l'habitatge 
 

 El recurs, presentat pel Grup Parlamentari Popular al Congrés, ha 
estat admès a tràmit pel Tribunal Constitucional 

 
El Govern ha acordat personar-se en el recurs d'inconstitucionalitat promogut 
per més de cinquanta diputades i diputats del Grup Parlamentari Popular al 
Congrés contra el Decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a 
l'habitatge, el Decret llei pel qual es modifica l'anterior, i l'acord del Parlament 
de Catalunya de convalidació d'aquest últim. El recurs ha estat admès a tràmit 
pel Tribunal Constitucional mitjançant una Providència del 14 de juliol de 2020, 
en la qual concedeix al Govern un termini de quinze dies perquè pugui personar-
se en el procés i formular les al·legacions que consideri convenients. El Govern 
ha designat els advocats i advocades del Gabinet Jurídic de la Generalitat de 
Catalunya que el representarà i defensarà i formularan les al·legacions 
pertinents en defensa de la constitucionalitat de les disposicions impugnades. 
 
El Parlament va convalidar el Decret llei el passat mes de febrer com a eina 
estratègica per regular el mercat de l’habitatge i fer-lo més accessible, millorant 
l’oferta i adaptant-la a les necessitats de les persones. Concretament, per crear 
un nou model d’habitatge protegit; impulsar mesures urbanístiques per 
incrementar l’oferta de lloguer; contribuir a la moderació dels preus dels lloguers 
en habitatges privats i combatre les situacions d’emergència residencial. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern acorda destinar 1,5 milions d’euros a la CCMA per compensar 
una part de la pèrdua d’ingressos publicitaris davant la Covid-19 

El Govern, a través del Departament de la Presidència, ha aprovat avui transferir 
a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 1,5 milions d’euros 
del Fons de Contingència per poder dotar de recursos addicionals el seu  
pressupost, que s’ha vist afectat per una forta caiguda d’ingressos publicitaris a 
causa de la pandèmia de la Covid-19. El Govern considera necessària aquesta 
aportació tant per a la CCMA com per al sector audiovisual català, perquè ha 
de permetre garantir el servei públic audiovisual, considerat un servei públic 
essencial. 

El Govern autoritza la candidatura de Catalunya al programa ‘Open 
Government Partnership Local 2020’ 
 
El Govern ha aprovat l’autorització perquè el Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència pugui presentar la candidatura de 
Catalunya al programa OGP Local 2020, de l’organització no governamental 
Aliança de Governs Oberts (Open Government Partnership – OGP). La voluntat 
de participar en aquest programa de l’OGP, entitat de referència en matèria de 
transparència a escala global, està alineada amb el Pla de Govern Obert 2019-
2020, que preveu potenciar el treball en xarxa en l’àmbit del govern obert tant a 
Catalunya com internacionalment. La candidatura catalana a l’OGP es farà 
efectiva al llarg del mes d’agost amb el suport de la Xarxa de Governs 
Transparents. 

L’Executiu també ha aprovat la pròrroga de la vigència del Pla de Govern Obert 
2019-2020 mig any més, fins al 30 de juny de 2021, i s’ha acordat la modificació 
del document per incorporar-hi les mesures implementades de manera 
extraordinària en el context de la pandèmia en matèria de participació 
ciutadana, transparència i dades obertes. Es tracta d’actuacions dutes a terme 
per la Secretaria de Transparència i Govern Obert durant la crisi sanitària amb 
l’objectiu de facilitar informació sobre els recursos que la Generalitat va posar a 
disposició de la ciutadania durant la pandèmia. En són exemple, entre altres, 
les rodes de premsa organitzades sota l’espai virtual de participació ciutadana 
“Jo Pregunto”, que va construir un pont de comunicació entre la ciutadania i 
l’executiu en permetre preguntar directament als membres del Govern sobre 
dubtes relacionats amb la gestió de la Covid-19; o la publicació de dades 
obertes sobre l’impacte de la COVID-19 a Catalunya al web de Dades Obertes, 
posant-les a disposició de la ciutadania. 
 
El Govern autoritza l’ACA a finançar les obres per endegar el tram final del 
barranc de Barenys, a Salou  

El Govern ha acordat autoritzar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, un increment del seu sostre 
pressupostari per finançar íntegrament les obres d’endegament del tram final 

http://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_200723_xarxagovtrans
http://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_200723_xarxagovtrans
http://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_200518_jopreguntorespostes
http://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_200518_jopreguntorespostes
http://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_200417_dadesobertesteserosobrapublica
http://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not_200417_dadesobertesteserosobrapublica
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del barranc de Barenys, al barri de la Salut de Salou, per reduir el risc 
d’inundació i desbordaments quan es produeixen fortes pluges. L’import dels 
treballs és de 12.832.940 euros, sense IVA, que s’aportaran en el trienni 2020-
2022.   
 
Les obres s’estructuren en dues parts, un tram a cel obert, aigües amunt de la 
via del ferrocarril, i un altre de soterrat, entre les vies i la desembocadura. La 
capacitat de l’endegament serà de 140 m3/s, que permetrà evitar les 
inundacions al barri de la Salut. 
 
L’ACA havia planificat i conveniat anteriorment amb l’Ajuntament de Salou una 
actuació per dotar el barranc d’una sortida a mar amb més capacitat que l’actual. 
Tanmateix, fruit d’una sentència judicial del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de novembre de 2015, que anul·lava el Pla Parcial Barenys i 
obligava a canalitzar el barranc per un període de retorn de 500 anys, l’agència 
va haver d’estudiar novament diferents alternatives per donar compliment a la 
sentència i ampliar la seva capacitat hidràulica. Una vegada acordada la solució 
definitiva amb l’ajuntament, es va encarregar a Infraestructures.Cat el nou 
projecte de canalització. 
 
 
El barranc de Barenys neix aigües amunt de Reus, i travessa el terme municipal 
de Salou en la seva part final. En paral·lel a les obres de canalització, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’ACA, també ha 
desenvolupat els darrers anys diverses actuacions de millora de la llera del 
barranc fora de la zona urbana de Salou. 
 
Durant el mes de gener del 2018, en el marc d’obres de manteniment, es va 
treballar en un sector de 1.200 metres, entre la depuradora i la via del tren, per 
retirar vegetació caiguda o en risc de precipitar-se, amb una inversió d’11.200 
euros. Durant el 2017 es va actuar al barranc de l’Escorial, afluent del barranc 
de Barenys, dins el terme municipal de Reus, amb una inversió de 6.600 euros, 
en un tram de prop d’un quilòmetre. També el 2017 l’ACA va concedir un ajut a 
l’Ajuntament de Salou de prop de 9.000 euros per una actuació en el barranc, 
en el marc dels ajuts per actuacions de lleres en zona urbana, on l’ACA aporta 
el 80% i els ajuntaments el 20% restant. 

 
El Govern impulsa la millora del subministrament d’aigua a Sant Quirze 
del Vallès 
 
El Govern ha impulsat la millora del subministrament d’aigua de Sant Quirze del 
Vallès, a la comarca del Vallès Occidental. L’empresa pública ATL invertirà 4,2 
milions d’euros en la construcció de les noves conduccions de Can Pallars, 
Castellet i Serra Galliners, amb una extensió total de 4,5 quilòmetres.  
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Els treballs incrementaran la garantia i la seguretat en el subministrament 
d’aigua del municipi, ja que es disposarà de les conduccions ja existents i de 
les noves que es duguin a terme arran d’aquesta actuació.   
 
Aquesta actuació forma part del Pla d’inversions i reposicions 2019-2023 a la 
xarxa bàsica d’abastament Ter-Llobregat, que preveu destinar durant aquest 
període 150 milions d’euros. 


