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El Govern aprova un Decret llei que autoritza les entitats 
esportives de Catalunya a utilitzar mitjans electrònics 
per garantir el seu funcionament ordinari  
 

 La mesura permet regular l’actuació dels òrgans col·legiats de les 
entitats esportives per tal que puguin continuar amb el 
desenvolupament de la seva activitat  

 
El Govern ha aprovat un Decret llei que habilita les entitats esportives de 
Catalunya a utilitzar mitjans electrònics per reunir-se i que els seus òrgans de 
govern puguin prendre acords en els casos d’assemblees ordinàries, reunions i 
renovació de mandats de les juntes de govern, sempre que els seus estatuts no 
ho prohibeixin expressament.    
 
A través de la modificació del Decret Legislatiu 1/2000 pel qual s'aprova el Text 
únic de la Llei de l’esport, en el qual s’introdueix un nou article 31 bis, el Govern 
duu a terme aquesta intervenció normativa immediata en el marc de la situació 
d'excepcionalitat generada per la pandèmia de la Covid-19, amb la voluntat de 
garantir el funcionament de les entitats esportives, peça clau del sector de 
l’esport i de l’activitat física de Catalunya. 
 
Segons el que estableix el nou Decret llei, les juntes directives de les entitats 
esportives i les seves comissions delegades també podran adoptar acords 
sense reunió, d'acord amb allò que disposa l'article 312-7 del Codi Civil de 
Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin.  
 
D’altra banda, podran celebrar-se les assemblees generals de les entitats 
esportives de Catalunya a distància per garantir el funcionament ordinari de 
l'entitat esportiva, però en cap cas es podran fer per modificar els estatuts i 
reglaments de l’entitat, elegir els membres de la junta directiva, aprovar el vot 
de censura, acordar la transformació, la fusió o l'escissió de l’entitat, i dissoldre 
l'entitat. 
 
El Decret llei incorpora una disposició transitòria primera, que habilita les juntes 
directives de les entitats a adoptar acords sobre les mesures que permetin 
garantir el funcionament essencial de l’entitat com a conseqüència de la crisi 
sanitària de la Covid-19 en el supòsit què no sigui possible la realització de les 
reunions de l’assemblea general a distància. Les federacions esportives també 
podran adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calendari de 
competició esportiva corresponent a la temporada 2020-2021, que desplegaran 
els seus efectes a partir de la data de la seva aprovació.  
 
Així mateix, els acords que les juntes directives de les entitats esportives adoptin 
s’han de ratificar per l'assemblea general de l'entitat, en reunió ordinària o 
extraordinària, en el període màxim 60 dies naturals a partir de la data en què 
deixi de produir efectes la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual 
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s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya.  
 
Aprovació del comptes anuals de les entitats esportives 
 
El text legat aprovat pel Govern determina que les assemblees generals 
ordinàries de les entitats esportives de Catalunya que no es puguin celebrar a 
causa de les mesures adoptades mitjançant la Resolució SLT/2107/2020, de 28 
d'agost, i que no es puguin realitzar per mitjans electrònics, s’hauran de celebrar 
abans de l’1 de gener de 2021 quan tinguin per objecte l’aprovació de la gestió 
de la junta directiva, els comptes anuals de l’exercici econòmic 2019, el 
pressupost del present exercici econòmic 2020 i els acords que les juntes 
directives hagin adoptat d’acord amb l’establert per la disposició transitòria 
primera. En el supòsit que l’1 de gener de 2021 continuïn vigents les mesures 
establertes per la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, esmentada, les 
assemblees generals ordinàries s’han de celebrar dins del termini dels 60 dies 
següents a la data en què aquelles mesures hagin deixat de produir efectes.  
 
Finalment, la disposició transitòria tercera del Decret llei estableix que el mandat 
de les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya que hagi expirat 
durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 
de març, o durant el període comprès entre la data d’aixecament de l’estat 
d’alarma i la data d’entrada en vigor d’aquest Decret llei, queda prorrogat fins el 
31 de desembre de 2020. Si una entitat ha de renovar la junta directiva amb 
mandat perllongat, l’elecció de la nova junta directiva s’ha de realitzar com a 
màxim en aquesta data.  
 
En la convocatòria del procediment electoral es podrà preveure que l’acte de 
votacions per a l’elecció dels membres de la nova junta directiva es realitzi de 
forma independent a la celebració d’una assemblea general, de manera que en 
aquest acte de votació independent es puguin adoptar les mesures sanitàries 
vigents en el moment de la seva realització i a l’efecte que els electors puguin 
emetre el seu vot de manera lliure, presencial, directa, igual i secreta. 
 
Les entitats esportives que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret 
llei hagin aprovat i convocat el seu procediment electoral hauran de seguir la 
seva realització segons el que s’hagi acordat. No obstant, la junta electoral 
podrà preveure que l’acte de votacions per a l’elecció dels membres de la nova 
junta directiva es faci de manera independent a la realització d’una assemblea 
general.  
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El Govern dota amb 2,5 milions d’euros les Cambres de 
Comerç per reactivar l’activitat econòmica de les 
empreses catalanes  
 

 Aquesta subvenció té com a objectiu donar resposta a les 
necessitats empresarials motivades per l’impacte de la Covid-19 en 
l’activitat econòmica 

 
El Govern ha aprovat la transferència de 2,5 milions d’euros del Fons de 
Contingència del pressupost per al 2020, al Departament d’Empresa i 
Coneixement del pressupost per al 2020, per dotar de recursos addicionals les 
Cambres de Comerç, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats 
empresarials motivades per l’impacte de la Covid-19 en l’activitat econòmica. 
 
Davant la disminució dràstica de l’activitat econòmica, el Govern a través 
d’aquesta ajuda a les Cambres de Comerç, vol donar suport a les empreses 
catalanes que s’han vist greument afectades econòmicament per aquesta 
pandèmia.  
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El Govern atorga una subvenció FEDER de 4,4 milions 
d’euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per 
preservar el patrimoni cultural i industrial 
 

 Els ajuts emmarquen en el conveni de col·laboració signat el 2017 
entre la generalitat de Catalunya i l’AMB 

 
El Govern acorda autoritzar una subvenció de fons europeus FEDER de 
4.481.683 euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que es destinarà 
a la millora i manteniment de la Xarxa metropolitana de foment del patrimoni 
cultural i industrial. Aquest programa de l’AMB té com a objectiu estratègic 
preservar els equipaments i espais dels municipis metropolitans amb un valor 
històric destacat.  
 
Així, el Govern atorga aquesta subvenció, que s’emmarca en el Conveni de 
col·laboració signat el 2017 entre la Generalitat de Catalunya i l’AMB, que fixa 
una sèrie d’actuacions incloses en els eixos prioritaris 2, 4 i 6 del Programa 
operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020. En 
concret, els esmentats ajuts de 4.481.683 euros (els fons FEDER cobreixen el 
50% del cost total de la inversió de 8.963.367 euros) es concentraran en 
actuacions de l’eix prioritari sis, que fomenta la protecció del medi ambient i 
promou l’eficiència de recursos.    
 
El Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 regula l’enfocament 
integral del desenvolupament territorial i estableix que la seva implementació 
per a actuacions dels ens locals de Catalunya es durà a terme a través de dos 
instruments: la selecció d’operacions dels objectius temàtics 4 i 6 i els projectes 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT), ambdós mitjançant 
convocatòries en concurrència competitiva gestionades per la Direcció General 
d’Administració Local (DGAL). 
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El Govern renova el conveni amb el Ministeri 
d’Educació i Formació Professional per a la gestió de 
beques i ajuts a l’estudi del curs 2020-2021 
  

 Un any més, se signa el conveni de col·laboració perquè continua 
l’incompliment reiterat de l’Estat en relació al traspàs de la 
competència en les beques i els ajuts a l’estudi a la Generalitat 
reconegut per sentència del Tribunal Constitucional del 2001, 
ratificada posteriorment el 2016 

 
El Govern ha aprovat la renovació del conveni que anualment subscriu amb el 
Ministeri d’Educació i Formació Professional, a través dels departaments 
d’Educació i d’Empresa i Coneixement, per a la gestió de beques i ajuts a 
l’estudi corresponents al curs 2020-2021. Aquesta col·laboració comprèn la 
gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts per a cursar estudis reglats 
que es concedeixin als qui segueixin els estudis a Catalunya qualsevol que sigui 
la seva nacionalitat. 
 
Concretament, es tracta d’ajuts per a alumnes de nivells posteriors a 
l’ensenyament obligatori que cursin estudis a Catalunya amb necessitats 
específiques de suport educatiu i beques de caràcter general. 
 
Cal remarcar que continua l’incompliment reiterat de l’Estat en relació al traspàs 
de la competència en les beques i els ajuts a l’estudi a la Generalitat reconegut 
per sentència del Tribunal Constitucional del 2001 -ratificada posteriorment el 
2016- i, per aquest motiu, un any més se signa el conveni de col·laboració per 
a la seva gestió. 
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El Govern acorda la participació de 60 docents i 30 
centres educatius en un projecte per promoure el 
pensament computacional entre l’alumnat 
 

 Es tracta del projecte EPCIA, que té com a objectiu impulsar i 
generalitzar l'ús de les tecnologies a les aules, amb especial 
èmfasi en el pensament computacional i la intel·ligència artificial 
 

 S’han ofert recursos educatius per ajudar els docents a 
incorporar en la seva pràctica habilitats relacionades amb el 
pensament computacional, la programació i la intel·ligència 
artificial 

 
El Govern ha aprovat un acord de col·laboració entre el Departament 
d'Educació i el Ministeri d'Educació i Formació Professional que permet que 60 
docents i 30 centres educatius sostinguts amb fons públics participin en el 
projecte “Escola de Pensament Computacional i Intel·ligència Artificial” 
(EPCIA). Aquest conveni, corresponent al curs 2019-2020, té com a objectiu 
impulsar i generalitzar l'ús de les tecnologies a les aules, amb especial èmfasi 
en el pensament computacional i la intel·ligència artificial, per beneficiar la 
formació de l'alumnat i ajudar el professorat en la seva tasca de formar als 
alumnes. 
 
És per això que, a través del projecte EPCIA, s’ha ofert al professorat participant 
un seguit de recursos educatius oberts, formació i solucions tecnològiques per 
ajudar a incorporar en la seva pràctica docent les habilitats relacionades amb el 
pensament computacional, la programació i la intel·ligència artificial. 
 
El projecte EPCIA s’ha centrat doncs en el pensament computacional com a 
temàtica principal i podrà posar l'accent en temàtiques incloses en aquest, com 
la intel·ligència artificial, la programació o la robòtica. El projecte inclou les 
següents línies d'actuació: 
 

• L'elaboració de recursos útils per als centres participants en el projecte 
• La creació i tutorització de cursos de formació en línia i/o presencials 
• La implementació de projectes col·laboratius entre professorat i alumnat 

dels centres participants 
• La difusió d'exemples de bones pràctiques dels centres que participin a 

EPCIA 
• L'avaluació de l'impacte del projecte en les competències de l'alumnat i 

en la pràctica docent 
• L'elaboració d'informes i publicacions amb els resultats 
• La celebració de jornades i trobades per a la difusió d'iniciatives i 

projectes rellevants en el marc del projecte la EPCIA 
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El Govern aprova la transferència de crèdits per 
actuacions de recerca per un import d’1.890.000 euros 
  
El Govern ha autoritzat la transferència de crèdits del Departament d'Empresa 
i Coneixement a la Direcció General d’Universitats, corresponent al pressupost 
per al 2020, per atendre diverses actuacions de recerca, per un import 
d'1.890.000 euros. 
 
Aquesta autorització del Govern és preceptiva per tal de procedir a una 
transferència de crèdits entre els diferents conceptes pressupostaris consignats 
en els capítols 2, 4 i 6 del pressupost per al 2020. 
 
D’entre les actuacions previstes dins aquest import transferit, es destina la major 
part, 1.790.000 euros, a la regulació anual del model de finançament així com 
també es fa una aportació de 100.000 euros al Consorci de l’Institut Ramon 
Llull.  
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Nomenaments 
 
Elisabeth Abad i Giralt, secretària general del Departament d'Interior 
 
Nascuda a Esplugues de Llobregat, l’any 1962. 
 
És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Compta amb el Certificat 
de suficiència investigadora, corresponent a l’Àrea de Dret Administratiu i 
Processal de la Universitat de Barcelona. També té un Mestratge en Dret de 
Catalunya (UB, EPC i Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya). 
 
És diplomada en Funció Gerencial a les Administracions Públiques  (ESADE) 
i  en Política i Govern (UPF-UAB-ESADE). També té un diploma en lideratge i 
Innovació a les Administracions Públiques (ESADE-EAPC) i un postgrau en e-
Govern (UPF). 
 
Ha estat cap de Secció i Servei de Formació de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya. També ha estat subdirectora general de l’Escola de Policia de 
Catalunya del Departament d’Interior,  cap de Gabinet del Departament de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme i subdirectora general de Dret i Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia. 
 
Durant la IX Legislatura, ha estat diputada al Parlament de Catalunya per CiU, 
membre de la Comissió d’Interior, de Justícia, Relacions Exteriors, de l’intergrup 
de la Bicicleta i portaveu a la Comissió de Cooperació i Solidaritat. 
 
Va ser directora general del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), 
empresa pública del Departament de Justícia dedicada a promoure la reinserció 
de les persones privades de llibertat a través de la formació en oficis i el treball 
productiu. 
 
Des del gener del 2016 al maig del 2018, va ser senadora en la XI Legislatura 
designada pel Parlament de Catalunya (PDeCat), portaveu de les comissions 
d’Empresa, Turisme, Comerç i Energia; d’Interior; de Defensa i d’Igualtat, entre 
d’altres. 
 
Des del 31 de juliol del 2018 ocupa el càrrec de Directora de l’Agència Catalana 
del Consum del Departament d’Empresa i Coneixement. 
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Raquel Sistaré Lanas, directora de Serveis del Departament d'Interior 
 
Nascuda a Barcelona, l’any 1958.   
 
És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. També té un Executive 
Master in Public Administration (ESADE).  
 
Fins a l’actualitat, ha estat responsable de Coordinació de Plans d’Actuació de 
la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública. Anteriorment, de 2016 a 2018 va ser Directora 
de Serveis del Departament d’Interior. També ha ocupat els llocs de 
Subdirectora de Recursos Humans i Administració del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, i Directora de Serveis del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Medi Natural.  
 
De 2011 el 2015 ha estat Subdirectora general de Recursos Humans i 
Administració al Departament de Benestar Social i Família, i des del 2004 al 
2011, cap del Servei de Recursos Humans del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca; de 2003 a 2004, Subdirectora general de Coordinació 
Administrativa al Departament de Benestar Social i Família; i des del 1990 fins 
al 2003, Cap del Servei de Gestió de Recursos Humans del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.  
 

 
Marc Ramentol Sintas, secretari general del Departament de Salut 
 
Nascut a Barcelona, l’any 1982.  
 
És metge, especialista en Medicina Interna. Llicenciat en Medicina per la 
Universitat Autònoma de Barcelona va realitzar la Formació Sanitària 
Especialitzada en Medicina Interna a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.  
 
Al llarg de la seva carrera ha estat especialista del Servei d’Urgències i també 
de medicina interna de la Vall d’Hebron; metge adjunt del Servei de Medicina 
Interna a l’Hospital de Sant Rafael; professor associat del Departament de 
Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i també ha exercit de 
facultatiu especialista del Servei de Medicina Interna a l’Equip de Suport Integral 
a la Complexitat ESIC-Casernes.  
 
Al Departament de Salut va formar part del gabinet de la passada legislatura i 
també durant uns mesos en aquest mandat, abans d’assumir la Direcció 
General de Professionals de la Salut. 
 
El seu àmbit d’expertesa són les malalties autoimmunitàries i malalties 
cròniques i multimorbiditat. És coautor de diverses publicacions sobre aquests 
àmbits en revistes indexades. 
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Montserrat Gea i Sánchez, directora general de Professionals de la Salut 
del Departament de Salut 
  
Nascuda a Lleida, l’any 1976.  
 
És diplomada en Infermeria (E.U. Gimbernat) i diplomada en Ciències 
Empresarials (UdL). Màster en Ciències de la Infermeria i Doctora per la 
Universitat de Lleida, amb menció internacional (Universitat de Toronto).  
 
Ha exercit com a infermera assistencial en diferents àmbits (sociosanitari, 
residencial, primària) tot i que d'una forma més àmplia en l'àmbit hospitalari a 
l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida. Actualment és vicerectora 
d'Internacionalització de la Universitat de Lleida i Professora de la Facultat 
d'Infermeria i Fisioteràpia. 
 
Especialitzada en polítiques de salut pública i recerca qualitativa per la 
Bloomberg Faculty of Nursing de la Universitat de Toronto, és la investigadora 
principal del Grup de Recerca en Cures de la Salut de l'Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida (IRBLleida). També és investigadora d’altres grups 
internacionals i de l’Estat espanyol. 
 
En aquest context he desenvolupat i traduït diferents guies de pràctica clínica 
per a la integració de l'evidència científica a la pràctica diària de les cures 
(programa BPSO de la Registered Nurses Association of Ontario i Investen-
isciii). Membre del CIBER d'envelliment i fragilitat CIBERFES, també lidera i 
coordina projectes competitius del FIS i del programa H2020, principalment 
orientats als desenvolupament de TIC's i la seva aplicació en contextos de salut-
malaltia. Ha estat responsable de recerca del Col·legi Oficial d'Infermeres i 
Infermers de Lleida, on fins ara ha estat presidenta, i del Consell d'Infermeres i 
Infermers de Catalunya on fins al moment ha estat secretària. 
 
 
Jordi Cabrafiga i Macias, secretari general del Departament d'Empresa i 
Coneixement 
 
Nascut a Barcelona, l’any 1980.  
 
És llicenciat en Enginyeria Tècnica en Informàtica per la Universitat Ramon 
Llull-La Salle. També és Màster en Administració Pública (ESADE). Va cursar 
el Programa Vicens Vives de Lideratge i Compromís (ESADE) i el Programa 
Cluster Management Methodology (IESE).  
 
Des del juliol de 2018, ha estat cap de gabinet de la consellera de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya. Prèviament, ha ocupat el mateix càrrec al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals del juny de 2015 a 
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l’octubre de 2017. Del 2011 al 2015 va ser director de gestió de l’alcaldia de 
l’Ajuntament de Barcelona i conseller municipal del districte de l’Eixample. Del 
2004 al 2008 va ser membre del comitè executiu del Cercle Tecnològic de 
Catalunya. 
 
Del 2002 al 2011 va ser tècnic responsable dels programes d’Innovació i 
Sectors estratègics a Barcelona Activa i al 22@Barcelona, adjunt al director de 
desenvolupament de negoci a T-Systems i tècnic dels departaments de 
Category Engineering i de Product Information Management a Hewlett Packard 
Spain. 
 
  
 


