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El Govern acorda col·laborar amb la Fundació EOI per  
impulsar la transformació digital d’empreses 
industrials catalanes 
 
 

 El Consell Executiu ha aprovat que ACCIÓ –l’agència per a la 
competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i 
Coneixement- signi un conveni amb la Escuela de Organización 
Industrial adscrita al Ministeri d’Indústria per oferir assessorament  
a empreses catalanes en l’àmbit de la indústria 4.0 

 
El Govern ha aprovat que ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa 
del Departament d’Empresa i Coneixement- signi un conveni de col·laboració 
amb l’Escuela de Organización Industrial EOI -adscrita a la Secretaria General 
d’Indústria i Pime del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR)- per 
impulsar la transformació digital d’empreses industrials catalanes.  
 
L’objectiu del conveni és que fins a 30 empreses catalanes, tant pimes com 
grans empreses, puguin rebre assessorament personalitzat aquest 2020 en el 
marc del programa Activa Industria 4.0 de MINCOTUR per iniciar i desenvolupar 
projectes en l’àmbit de la indústria 4.0. A través del programa, consultors 
especialitzats realitzaran un diagnòstic de la situació de les empreses 
participants en matèria de transformació digital i se’ls dissenyarà un pla 
d’actuació específic. Així, per exemple, s’analitzarà que l’empresa incorpori 
tecnologies vinculades a la indústria 4.0 com la impressió 3D, la realitat virtual 
o augmentada, el big data, la intel·ligència artificial, el 5G, la internet de les 
coses (IoT), el blockchain o la robòtica col·laborativa. 
 
A través de conveni, ACCIÓ i EOI cofinançaran la major part del cost de la 
participació de les empreses en aquest programa, que està previst que puguin 
presentar les seves candidatures a partir del mes vinent.  
 
Aquesta iniciativa reforça les activitats impulsades pel Departament d’Empresa 
i Coneixement mitjançant el programa ProACCIÓ 4.0 -articulat per la Direcció 
General d’Indústria a través d’ACCIÓ- que té per objectiu sensibilitzar, 
acompanyar i assessorar les empreses catalanes en l’àmbit de la indústria 4.0. 
La iniciativa es dirigeix tant a aquelles empreses que encara no han iniciat el 
seu procés de transformació tecnològica com a aquelles que ja estan duent a 
terme inversions en aquest camp. 

  

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/proaccio-40/
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El Govern acorda diverses contractacions 
d’emergència vinculades a la crisi sanitària causada per 
l’epidèmia del SARS-CoV-2 per un import d’11,5 milions 
d’euros 
 

 7,5 milions d’euros corresponen a l’àmbit de la salut per a la compra 
de material sanitari  

 

 Els 3,9 milions d’euros restants es destinen a l’àmbit per a la 
distribució d’ordinadors, adequació d’espais a les escoles i 
adquisició de material pels docents 

 
El Govern ha acordat destinar 11'5 milions d'euros per a contractacions 
vinculades a la compra de material per al sistema sanitari i per a les escoles. 
D’aquests, 7,5 milions d’euros corresponen a l’àmbit de la salut, per a la 
realització de 162 contractacions de material sanitari. Els 3,9 milions d’euros 
restants es destinen a l’àmbit de l’educació per a la distribució dels ordinadors 
del Pla d’Equitat Digital, per a l’adequació d’espais i per a l’adquisició de material 
de protecció per al personal docent dels centres públics de cara a l’inici del curs 
2020-2021. 
 
Aquestes contractacions, tan de l’àmbit sanitari com de l’educació, es realitzen 
a l’empara de l’Acord del Govern de 12 de març de 2020, pel qual es declara 
d’emergència la contractació de subministraments i de serveis en el marc de 
l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2, i de l’article 5 del Decret 
llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport 
públic i en matèria tributària i econòmica, en el qual s’estableix que l’adopció de 
qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per fer front a la Covid-19 
justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata. Aquestes actuacions 
també es preveuen a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, resultant d’aplicació la tramitació 
d’emergència. 
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El Govern concedeix una subvenció al Consell 
Comarcal de la Cerdanya per a la clausura del dipòsit 
controlat de Bellver   
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC) a atorgar una subvenció directa al Consell Comarcal de la 
Cerdanya per finançar la clausura del dipòsit controlat de Bellver de Cerdanya, 
per valor d’1,5 milions. Aquesta és una de les actuacions previstes al Pla 
territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de 
Catalunya (PINFRECAT). 
 
Entre les seves funcions, el Consell Comarcal de la Cerdanya promou la millora 
ambiental del seu territori mitjançant la construcció, explotació, conservació i 
manteniment de les instal·lacions necessàries per a la gestió de residus 
municipals. 
 
La subvenció directa és una de les mesures contemplades al Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, en els casos en què per l’especificitat i les característiques 
del beneficiari o de l’activitat subvencionada, no és possible, de forma 
objectivable, promoure la concurrència pública. L’autorització per part del 
Govern també s’atorga en compliment a aquesta llei, atès que l’import de la 
subvenció supera els 300.000 euros. 
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El Govern aprova una subvenció de 485.000 euros a la 
fundació ISGlobal  
 

 L’objectiu de l’ISGlobal és reforçar la salut global a través de la 
innovació i transmissió de coneixement de qualitat 

 
El Govern ha aprovat atorgar una subvenció a la fundació ISGlobal, en qualitat 
de membre del seu Patronat, corresponent a diferents exercicis, per un import 
total de 485.232 euros. Aquesta subvenció es realitza des del Departament de 
Territori i Sostenibilitat per a l’exercici 2020 per finançar les seves activitats. 
 
L’objectiu de l’ISGlobal és contribuir a reforçar la salut global mitjançant la 
generació, innovació i transmissió de coneixement de qualitat, posant èmfasi en 
les poblacions més desafavorides i en coherència amb els Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni de l’Organització de Nacions Unides que fan 
referència a l’àmbit de la Salut. A més, aquesta fundació vol esdevenir un 
laboratori d'idees, anàlisi i prospectiva que contribueixin al debat en l'àmbit de 
la salut global i la salut pública i proporcionin informació rellevant als 
responsables polítics, tècnics i de gestió, i a altres actors amb interès en aquest 
àmbit. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat participa en el finançament de les 
actuacions de l’ISGlobal perquè li corresponen a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic, entre d’altres, les funcions següents: supervisar, 
coordinar i controlar l'execució de les funcions atribuïdes a la Direcció General 
en matèria d'intervenció administrativa de les activitats, de recerca i de 
qualificació ambiental, fet de gran interès públic i social. 
 
La Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona va ser constituïda el 26 
de maig de 2010 i està integrada per la Fundació Bancaria Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona, “La Caixa”; la Generalitat de Catalunya, mitjançant els 
Departaments competents en matèria de Salut, de Recerca i de Medi Ambient; 
l’Administració de l’Estat, mitjançant el Ministeri competent en matèria de 
Cooperació Internacional i de Sanitat; l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 
i la Universitat de Barcelona. 
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El Govern destina 480.000 euros per obres de 
restauració a la Basílica de Santa Maria del Mar durant 
2020-2023 
 

 Aquesta basílica de Barcelona està declarada monument històric 
artístic i el Govern ja ha participat en anteriors arranjaments 
 

El Govern ha autoritzat l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural la concessió 
d’una subvenció per un import de 480.000 euros, per al finançament de la 
redacció dels projectes i l’execució de les obres de restauració de la Basílica de 
Santa Maria del Mar de Barcelona durant el període 2020-2023.   
 
La redacció dels projectes i l'execució de les obres de restauració de l'església 
de Santa Maria del Mar que es volen dur a terme suposen una inversió de 
960.000 euros, que serà finançada en un 50% pel Departament de Cultura i en 
un 50% per la Parròquia de Santa Maria del Mar. 
 
La Basílica de Santa Maria del Mar està declarada monument històric artístic. 
El Departament de Cultura ja ha intervingut a l’església en anys passats en 
l’arranjament de les cobertes (anys 1986 a 1989, amb una inversió equivalent a 
810.000 euros), en la restauració de portalades, en la instal·lació del nou orgue 
menor de la basílica (1997), en la restauració de la part central de la façana 
principal i la rosassa (1999).  
 
El 3 de novembre de 2006 es va signar un conveni de col·laboració amb la 
Basílica de Santa Maria del Mar, mitjançant el qual es van finançar i executar 
les actuacions següents: obres de campanars (2009 a 2010), finestrals (2010 a 
2011), cantories (2011-2013), passeres de les cobertes (2014 a 2015), façana i 
portalada del Born (2016 a 2017) i enderroc de l’edifici annex al carrer de 
Sombrerers i millores a la façana del Santíssim (2017).  
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El Govern aporta 388.000 euros per remodelar i ampliar 
el Museu Etnològic del Montseny, la Gabella 
 

 El Museu Etnològic del Montseny es troba al municipi d’Arbúcies, 
concretament, a la Gabella, un edifici del segle XVII  
 

El Govern ha autoritzat a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural la concessió 
d’una subvenció a l’Ajuntament d’Arbúcies, per un import de 388.472 euros, per 
al finançament de les obres de remodelació i ampliació del Museu Etnològic del 
Montseny, la Gabella, durant el període 2020-2021. 
 
El Museu Etnològic del Montseny (MEMGA) té com a finalitat la realització de 
les activitats pròpies d’un museu i especialment les relacionades amb el seu 
territori. Està situat en el centre històric de la Vila d’Arbúcies en l’edifici conegut 
popularment com La Gabella. Aquest edifici que és del segle XVII va ser adquirit 
per l’Ajuntament d’Arbúcies l’any 1974. L’any 1983 es va crear la Fundació 
Pública Museu Municipal d’Arbúcies. En el transcurs de més de 30 anys 
d’història, el MEMGA ha portat a terme un important programa de 
remodelacions museogràfiques. 
 
La perspectiva actual de treball del museu abasta la recerca, la conservació i 
la difusió patrimonial, però amb una dinàmica d’actuació territorial i 
comunitària, sobre la qual es pretén donar contingut a una missió estretament 
vinculada a uns objectius social i de desenvolupament local i territorial.  
 
L’Ajuntament d’Arbúcies va adquirir als anys 90 edificis annexos a l’edifici 
històric destinats a ampliar el museu. Actualment s’ha decidit des de 
l’ajuntament realitzar obres de remodelació i ampliació del museu per adaptar-
lo a les demandes i perspectives de la societat del segle XXI. Aquest programa 
de millores preveu dues grans intervencions que han estat seleccionades 
per ser finançades dintre dels ajuts FEDER 2014-2020.  
 
La primera intervenció consisteix bàsicament en la remodelació museogràfica 
de la tercera planta del museu, en l’àmbit dedicat a la societat industrial. La 
segona intervenció incideix en la remodelació museogràfica de tres de les 
actuals sales de la planta baixa del museu amb l’objectiu d’ampliar l’espai 
dedicat a la societat medieval i a la presentació dels fons arqueològics de 
Montsoriu; i la construcció d’un nou edifici annex a l’edifici històric de la Gabella, 
a partir de l’enderrocament de diferents edificis actualment en runes propietat 
de l’Ajuntament d’Arbúcies.  
 
El desenvolupament del conjunt d’actuacions permetrà convertir el MEMGA en 
una institució referent des de la perspectiva de la museologia territorial catalana 
i en l’eix central d’un important programa de desenvolupament turístic centrat 
en el patrimoni monumental i arqueològic català. 
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El municipi d’Arbúcies té menys de 20.000 habitants, per la qual cosa els 
projectes han estat presentats a la convocatòria a través d’altres 
administracions. La primera intervenció va ser presentada a la convocatòria 
FEDER a través de la Diputació de Girona i la segona va ser presentada a la 
convocatòria FEDER pel Consell Comarcal de la Selva.  
 

 


