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Distincions 
 
El Govern atorga la Medalla d’Or de la Generalitat a 
Lluís Llach i a Maria Teresa Codina 
 

 Destaquen per les seves trajectòries, Llach com a cantautor, 
escriptor, polític i pel seu compromís amb el país, i Codina com a 
mestra, pedagoga i pionera de la renovació pedagògica, amb un fort 
compromís amb l’educació dels col·lectius més desafavorits  
 

 Aquest guardó es va crear el 1978 per distingir aquelles persones 
que hagin prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya en 
els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic 

 
El Govern ha aprovat concedir la Medalla d’Or de la Generalitat a Catalunya a 
Maria Teresa Codina Mir i a Lluís Llach Grande per les seves destacades 
trajectòries, la primera com a mestra i pedagoga i, el segon, com a cantautor, 
escriptor i polític, i pel seu compromís amb el país. Aquest guardó és la màxima 
distinció honorífica que atorga la Generalitat.  
 
Lluís Llach 
 
Lluís Llach i Grande va néixer a Girona l'any 1948. Es va traslladar a Barcelona 
per iniciar estudis universitaris i l'any 1967 es va integrar al moviment de la Nova 
Cançó incorporant-se a Els Setze Jutges. Va ser aleshores quan la seva 
activitat discogràfica i pública, que el va portar a fer un recital en solitari al Palau 
de la Música i a ser reconegut com un valor de la Nova Cançó. 
 
A inicis dels anys setanta, els seus problemes amb el franquisme el van obligar 
a viure pràcticament cinc anys a París, on va debutar l’any 1973, amb la seva 
mítica actuació a l’Olympia, que li va obrir les portes als millors teatres de la 
capital, de França i de països francòfons com Bèlgica, Suïssa o el Canadà. 
 
Va tornar definitivament a Catalunya amb la mort del dictador Franco i des de 
llavors no va deixar d’actuar per Europa i alguns països americans, així com a 
pràcticament totes les capitals de l'Estat espanyol. La major part de la seva feina 
la va centrar als Països Catalans, fins l'any 2007, quan complerts els seus 
quaranta anys de vida artística va decidir acomiadar-se amb dos recitals al seu 
poble, Verges. 
 
Darrere seu deixa col·laboracions amb diversos actors de la cultura tant en el 
món de la cançó com en el del cinema, la música, el teatre i la poesia, i cal 
remarcar la que va realitzar amb el seu amic, el poeta Miquel Martí i Pol. 
 



 

 

Acords de Govern. 22.09.2020  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3

L’any 2010 va crear una fundació amb el seu nom que actua al Senegal des de 
fa 10 anys, a la regió de Palmarin, en els àmbits pedagògic, cultural i social. 
L'any 2012 va iniciar la seva faceta com a escriptor i fins avui ha editat cinc 
llibres, quatre novel·les i un llibre homenatge a Miquel Martí i Pol. 
 
L'any 2015 va ser diputat al Parlament de Catalunya i l’any següent va ser 
nomenat president de la Comissió del Parlament d'Estudi del Procés 
Constituent. L’any 2018, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim 
Torra, el va designar per presidir el que seria el Consell Assessor per a l'impuls 
d'un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent i que avui s'ha convertit en el 
moviment cívic anomenat Debat Constituent. L’any 2019, Carles Puigdemont el 
va convidar a integrar-se en el Govern del Consell per la República, del qual en 
forma part. 
 
Al llarg de la seva carrera ha rebut moltes distincions i en destaquen les 
següents: Premi Disc Català de l'Any (1979), Creu de Sant Jordi (1981), Premi 
Disc Català de l'Any (1993), Artista de la UNESCO per la Pau (1999), premi 
Cerverí de lletres per a cançó (2001), Medalla d'Honor del Parlament de 
Catalunya (2007), Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada (2013), premi 
Méditerranée (2016), premi Joan Blanca (2016), Doctor Honoris Causa per la 
Universitat de Girona (2017) i premi Canigó (2017). 
 
Maria Teresa Codina 
 
Maria Teresa Codina i Mir va néixer a Barcelona l’any 1927. Va obtenir el títol 
de mestra (1951) i la llicenciatura de Filosofia i Lletres en l’especialitat de 
Filologia Clàssica (1952). Posteriorment va fer una estada a França, on va rebre 
una intensa formació pedagògica al Centre d’Études Pédagogiques dirigit per 
Pierre Faure, a més d’altres cursos a la Sorbonne. De retorn a Catalunya, 
després d’iniciar i abandonar els estudis de Pedagogia a la Universitat de 
Barcelona per trobar-los excessivament teòrics i descontextualitzats, es va 
decantar pel treball educatiu al Col·legi Internat La Molina, dirigit per Jordi Galí 
i Herrera, on va obtenir una sòlida experiència que va orientar definitivament la 
seva vocació pedagògica a través d’una acció educativa rigorosa i científica. 
 
La trajectòria de Maria Teresa Codina s’emmarca plenament en l’evolució de 
l’educació del segle XX a Catalunya, en la qual hi té un protagonisme destacat. 
Tant ella com la generació de mestres a la qual pertany van impulsar la segona 
onada de la renovació pedagògica que té les arrels i els fonaments en la 
pedagogia activa i el moviment de l’Escola Nova del primer terç del segle XX i 
que va projectar l’educació catalana vers els canvis profunds que van 
caracteritzar la transició i l’etapa democràtica del darrer quart del segle passat. 
 
Les fites més rellevants d’aquest itinerari són: fundació i direcció de l’escola 
Talitha (1956-1974), participació en l’equip fundador de l’Escola de Mestres 
Rosa Sensat (1965), docència a l’Escola Nostra Senyora del Port i l’Institut 
Nacional de Batxillerat Casa Antúnez (1974-1977) i desenvolupament del 
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projecte d’actuació integral a la zona de Can Tunis de Barcelona, un barri de 
població majoritàriament gitana, a través de l’escola Avillar Chavorrós (1977-
1983) i, uns anys després, de l’escola secundària adaptada Xavó-Xaví (1989-
1992). El bagatge i els coneixements adquirits van comportar que la Generalitat 
de Catalunya, a través del Departament d’Ensenyament (1983-1987), i l’Àrea 
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (1987-1992) li encarreguessin la 
direcció de programes d’acció especial, educació compensatòria i educació en 
la diversitat. 
 
L’impuls de la renovació pedagògica de l’escola catalana, la coherència del 
projecte educatiu, el treball en equip, el compromís amb una escola al servei de 
la comunitat, la millora de la formació dels mestres i la lluita pel dret a l’educació 
i la igualtat d’oportunitats són eixos que han orientat l’acció educativa de Maria 
Teresa Codina i Mir. Una acció que s’ha completat amb una notable activitat en 
la publicació de llibres i articles de didàctica, educació infantil, experiències 
educatives, atenció a la diversitat i lectures per a infants. 
 
Ha rebut les següents distincions: Premi Ramon Llull d'experiències 
pedagògiques (1979), Premi Hidalgo de Presència Gitana (1983), Premi Ramon 
Fuster a la seva trajectòria professional (1995), Premi Catalunya d'Educació 
(2002), Premi Mestres 68 (2009), reconeixement del valor del seu itinerari 
pedagògic per part de la Societat Catalana de Pedagogia (2012) i nomenament 
de Doctora Honoris Causa de la Universitat de Vic – Universitat Central de 
Catalunya (2018). 
 
Les Medalles d’Or de la Generalitat de Catalunya 
 
Les Medalles d’Or de la Generalitat de Catalunya es van crear el 1978 per 
distingir aquelles persones que hagin prestat serveis eminents i extraordinaris 
a Catalunya en els àmbits polític, social, econòmic, cultural o científic. 
L'atorgament del guardó té caràcter honorífic i les persones que se’n 
distingeixen tenen dret al tractament d'Excel·lentíssim Senyor de manera 
vitalícia.  
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El Govern aprova el Decret que permetrà celebrar les 
eleccions agràries de 2021 amb vot electrònic 
 

 La pagesia serà un dels primers sectors que farà un procés electoral 
oficial mitjançant vot electrònic 

 
El Govern ha aprovat el Decret que permet que les pròximes eleccions agràries, 
que tindran lloc l’any 2021, siguin les primeres en què es podrà votar 
electrònicament. 
 
Per fer-ho, calia impulsar una modificació legislativa que introduís la modalitat 
de vot electrònic en les eleccions per determinar la representativitat de les 
organitzacions professionals agràries, eleccions que ara mateix estan 
regulades a la Llei 17/2014, de 23 de desembre.  
 
Amb l’aprovació d’aquest decret, aquesta llei ha quedat modificada i la votació 
electrònica substituirà la votació física i en paper tradicional vigent en l’actualitat 
i presentarà els avantatges propis de la utilització de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en l’àmbit electoral. D’aquesta manera, la pagesia 
serà un dels primers sectors que farà un procés electoral oficial mitjançant vot 
electrònic. 
 
La implementació del vot electrònic amb cens universal permetrà garantir 
l’efectivitat del dret de vot, facilitar la participació, millorar el procés de gestió i 
la comptabilització dels vots, i assolir una efectiva reducció dels costos 
econòmics associats al procediment electoral (i també beneficiar el medi 
ambient atenent l’evident reducció del consum de paper). Els electors podran 
votar remotament des de qualsevol lloc o en els punts presencials que 
s’estableixin per a l’assistència en el vot electrònic. 
 
En el vessant tecnològic d’aquest projecte de votació electrònica, el 
Departament d’Agricultura compta amb la col·laboració de la Direcció 
d’Innovació i Dades del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació i del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. 
 
Les anteriors eleccions agràries van tenir lloc el 28 de febrer de 2016, hi va 
participar el 53,9% del cens de 26.001 electors i electores i va caldre constituir 
565 meses electorals en 555 municipis. 
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El Govern declara la cultura bé essencial 
 

 Aquest acord ha de servir com a punt de partida per elaborar el marc 
normatiu que garanteixi i reguli l’accés a la cultura i els drets 
culturals de la ciutadania 
 

El Govern ha acordat avui declarar la cultura un bé essencial. La cultura forma 
part de l’essència de l’existir com a poble. El tret definidor del nostre país, 
conformat per les persones i el territori, troba sentit en l’existència d’una llengua, 
història i cultures pròpies i comunes. La manifestació concreta d’aquesta 
essencialitat s’evidencia tant en la riquesa patrimonial, material i immaterial, 
com la riquesa associativa i, molt especialment, en el teixit empresarial vinculat 
a la cultura i a la creativitat, veritables eixos de la pervivència cultural. Així, 
sense cultura no existeix la nació. 
 
Aquest acord ha de servir com a punt de partida per elaborar el marc normatiu 
que garanteixi i reguli l’accés a la cultura i els drets culturals de la ciutadania, 
que permeti accelerar la represa dels diversos sectors culturals i que doni 
resposta a les necessitats dels professionals i dels esmentats sectors, per 
dignificar tant els perceptors com els emissors de la cultura. 
 
Aquesta declaració forma part d’un pla per preservar la cultura davant de noves 
restriccions i establir una sèrie d’accions que donin cobertura als drets culturals 
del ciutadans i a les indústries i als sectors creatius. 
 
La situació excepcional de pandèmia mundial que ha provocat la Covid-19, 
especialment durant el temps de confinament i de limitacions de la mobilitat, ha 
fet evident que la cultura i les seves expressions han estat fonamentals per 
poder afrontar les situacions d’aïllament de les persones. I, a la vegada, s’ha 
constatat que la cultura esdevenia un bé essencial també per interconnectar-
nos entre les persones podent compartir emocions, formació i, en definitiva, 
vinculant a cadascuna de les persones en el conjunt de la nostra societat. La 
indústria cultural, la creativitat dels artistes, la lectura, les visites virtuals a 
museus i col·leccions i tantes altres manifestacions artístiques que s’han produït 
durant aquests mesos excepcionals, han posat en evidència l’essencialitat de 
la cultura i han estat una eina d’acompanyament imprescindible.  
 
Per altra banda, els efectes de la Covid-19 han obligat a establir limitacions a la 
circulació de les persones per evitar la propagació del virus. Aquestes mesures 
restrictives han tingut un impacte econòmic especialment significatiu en el 
sector cultural, que ha vist paralitzada durant mesos la seva activitat, amb una 
represa encara molt limitada, tot i que progressiva, per garantir la seguretat i 
salut de les persones. Aquestes limitacions han impedit a les persones l’accés 
a moltes de les manifestacions culturals necessàries per al seu 
desenvolupament integral des del punt de vista social, humà i cultural. És, 
doncs, en moments com l’actual, quan cal vetllar més fermament perquè es 
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garanteixi l’accés a la cultura per part de la ciutadania, així com el dret de tots 
els agents culturals, especialment al sector creatiu, per recuperar la seva 
activitat.  
 
És per aquest motiu que el Govern acorda declarar la cultura com a bé essencial 
per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva, que, 
sense perjudici d’altres drets, cal preservar i fomentar. 
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El Govern destinarà 51,1 milions d’euros en quatre anys 
a la recerca de l’excel·lència, l’atracció de talent i la 
transferència de coneixement  
 

 Aquests projectes es finançaran a partir del 2021 amb recursos 
procedents de fons europeus provinents de la certificació de 
despesa sanitària COVID presentada per la Generalitat a la 
Comissió Europea  

 
El Govern destinarà 51.166.634 euros a projectes singulars institucionals que 
apostin per la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció de talent i el 
desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement. Aquests 
projectes, que es finançaran  partir del 2021 amb despeses a càrrec a 
pressupostos futurs per un període de quatre anys, es nodriran amb els fons 
europeus provinents de la certificació de despesa sanitària COVID presentada 
per la Generalitat a la Comissió Europea. 
 
Segons el text de l’acord, seran elegibles aquells projectes que serveixin per a 
la construcció, l’adquisició, l’habilitació o l’ampliació substancial d’edificacions 
per a infraestructures de R+D, així com per a la realització de projectes 
cooperatius de construcció, adquisició i millora d’equipaments i plataformes 
tecnològiques compartides.  
 
Recursos del Feder per fer front a la pandèmia 
 
Davant la necessitat d’atendre les despeses extraordinàries i urgents derivades 
de la pandèmia, el Govern va dur a terme la reprogramació dels fons del 
Programa Operatiu Feder 2014-2020, d’acord amb els criteris establerts per la 
Comissió Europea que autoritzaven els estats membres a fer servir aquests 
recursos per pal·liar la crisi provocada per la Covid-19. D’aquesta manera, el 
Govern va poder fer front a les urgències econòmiques generades per la 
situació sanitària, tot garantint la solvència financera de la Generalitat ja que la 
reassignació dels fons no ha comportat, en cap cas, una reducció dels recursos 
disponibles. 
 
D’altra banda, amb la voluntat de garantir la viabilitat de tots els projectes que 
havien d’anar a càrrec dels fons Feder, el Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda ha treballat amb tots els departaments afectats per 
buscar mecanismes alternatius de finançament. L’acord aprovat avui 
s’emmarca en el compromís del Govern amb la recerca i la innovació, com a 
eix central de l’estratègia de fer de Catalunya una societat que basa el seu 
creixement en la generació de coneixement. 
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El Govern impulsa la consulta pública prèvia a la 
modificació del Decret d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
 

 L’Executiu vol adaptar la normativa catalana de 2015 a la nova 
legislació europea respecte els requisits d’eficiència energètica, 
etiquetatge ecològic i noves tecnologies de llum 
 

 També es regularà el procediment per a la declaració dels espais de 
medi nocturn protegit i s’especificarà el sistema de control de les 
grans instal·lacions d’il·luminació 
 

El Govern ha pres coneixement de la consulta pública prèvia a la modificació 
del Decret que desplega la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per 
a la protecció del medi nocturn. L’objectiu és adaptar aquest Decret català, que 
es va aprovar el 2015, a les noves normatives que ha anat desplegant des de 
llavors la Unió Europea sobre la matèria i a les novetats tecnològiques que han 
entrat al mercat. 
 
El Decret català regula, entre d’altres aspectes, les característiques de les 
instal·lacions i els aparells d’il·luminació, i estableix nivells d’il·luminació màxims 
en funció de l’activitat que es vol desenvolupar o de la vulnerabilitat envers la 
contaminació lumínica de la zona en que es troba la instal·lació. Des de la seva 
entrada en vigor, però, la UE ha publicat diverses normes i reglaments que, 
entre d’altres, actualitzen els requisits d’etiquetatge de les fonts lluminoses, que 
han quedat obsolets pels avenços del mercat. Per altra banda normes tècniques 
internacionals aprovades els darrers anys recomanen nivells d’il·luminació més 
restrictius, en alguns casos, que els actuals. 
 
Així, la intenció del Departament de Territori i Sostenibilitat és modificar el 
Decret per adequar-lo als nous requisits d’eficiència energètica i etiquetatge 
ecològic i a les noves tecnologies de sistemes d’il·luminació existents.  
 
Igualment, cal tenir en compte que el Decret català regula dues tipologies 
d’espais de medi nocturn protegit, com són els punts de referència i els espais 
amb un cel nocturn de qualitat. Són zones que, per les seves característiques 
singulars, es considera convenient protegir-les, preservar la seva qualitat i 
distingir-les per promocionar el seu valor ambiental. No obstant, no regulava el 
procediment per a la declaració d’aquests espais ni delimitava els requisits 
mínims o els criteris de gestió. Per tant, s’aprofitarà la modificació del Decret 
per regular aquest procediment.  
 
Per acabar, s’establiran especificitats pel que fa al sistema de control de les 
grans instal·lacions d’il·luminació. L’objectiu és facilitar la verificació periòdica 
de les prescripcions de la manera més senzilla i proporcional possible. 
 



 

 

Acords de Govern. 22.09.2020  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

10

A través de la consulta pública, també s’incorporaran a la modificació del Decret 
altres millores que es puguin recollir.  
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El Govern acorda construir amb urgència dos nous 
edificis polivalents als hospitals de Bellvitge i de Can 
Ruti 
 

 Els nous edificis permetran ampliar l’espai disponible per prestar el 
servei d’assistència sanitària, sumant 216 llits d’UCI en el marc de 
la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 

 
El Consell Executiu ha aprovat l’execució immediata dels projectes de 
construcció dels nous edificis polivalents vinculats a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, i a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol (Can Ruti), de Badalona. Aquestes edificacions, que es realitzaran 
amb procediments industrialitzats, tindran com a primer objectiu prestar amb la 
màxima urgència el servei d’assistència sanitària en el marc de la gestió de la 
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Els dos projectes, que impulsa el 
Departament de Salut, sumaran 216 nous llits d’UCI. 
 
La setmana passada, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya ja va 
emetre informe favorable sobre tots dos projectes. Les raons d’urgència i 
excepcional interès públic que concorren han fet que quedin exempts de 
llicència urbanística.  
 
A Can Ruti, la instal·lació se situarà en el pati pavimentat, al sud de l'edifici 
principal, davant l'aparcament. Serà un edifici rectangular amb cinc plantes 
d'alçada i es construirà mitjançant un sistema estructural prefabricat. Oferirà una 
capacitat màxima de 108 llits d'UCI i una superfície útil d'uns 2.539 m². La 
superfície total construïda serà de 5.105 m². 
 
A Bellvitge, el nou edifici s'emplaçarà dins del recinte del Campus de les 
Ciències de la Salut. Amb una superfície útil de 3.027,46 m² i una capacitat 
màxima també per a 108 llits d'UCI, quedarà ubicat dins l’illa delimitada pels 
carrers de la Residència, de la Feixa Llarga, l’avinguda de la Granvia i l’avinguda 
de la Mare de Deu de Bellvitge, al seu extrem nord-oest, ocupant part del terreny 
lliure d’edificació que actualment es destina a aparcament de vehicles.  
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El Govern realitzarà 136 contractacions urgents per 
garantir la prestació de serveis de la Generalitat durant 
la Covid-19 
 

 S’hi destinen prop de 41 milions d’euros a l’adquisició de portàtils, 
llicències de programari, ampliació de les infraestructures de xarxa 
corporatives, canals de provisió de serveis i solucions TIC urgents, 
així com a altres serveis i subministraments necessaris  

 
El Govern ha pres coneixement de la declaració d’emergència de 136 
contractacions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
(CTTI), l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i la Fundació Privada I2cat, 
entitats adscrites al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
amb la finalitat de fer front a la situació d’emergència provocada per la Covid-
19. 
 
A l’empara de l’Acord de Govern de 12 de març de 2020 i del Decret llei 7/2020, 
els òrgans de contractació del CTTI, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
i la Fundació Privada I2cat han gestionat la tramitació de subministraments, 
serveis i solucions TIC urgents per un import total de 40.949.822 euros.  
 
D’acord amb el que preveu el Decret de 17 de març de 2020 de mesures urgents 
en matèria de contractació pública, es poden contractar pel procediment 
d'emergència ordinadors portàtils, llicències de programari, ampliació de les 
infraestructures de xarxa corporatives, desenvolupament i evolució 
d'aplicacions mòbils de servei a la ciutadania, canals de provisió de serveis i 
solucions TIC urgents, serveis de suport a l'espai BITAL i altres serveis i 
subministraments que siguin necessaris per garantir la prestació dels serveis 
de la Generalitat i del seu sector públic, mentre duri la situació d'excepcionalitat. 
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El Govern aprova destinar 1,5 milions d’euros al 
Consorci per a la Normalització Lingüística 

 
 El fons permetrà atendre les conseqüències socials de la Covid-19 

estenent la gratuïtat als cursos de nivell Bàsic del primer trimestre 
del curs 2020-2021 i reduint un 34% la resta de preus 

 
El Govern ha acordat una aportació extraordinària d'1.500.000 euros al 
Consorci per a la Normalització Lingüística, òrgan adscrit a la Direcció General 
de Política Lingüística del Departament de Cultura, per atendre la situació 
derivada de la pandèmia. El fons permetrà atendre les conseqüències socials 
de la Covid-19 estenent la gratuïtat als cursos de nivell Bàsic del primer 
trimestre del curs 2020-2021, que s'afegirà a la gratuïtat de matrícula dels de 
nivell Inicial que ja ho són, així com l’abaratiment de la resta de preus de 
matrícula, especialment la dels de nivell Elemental, que es redueixen un 34% 
per facilitar la continuïtat de l’aprenentatge del català.  
  
Aquesta acció reforça les oportunitats i facilitats per aprendre català en un 
moment socialment complex. L'aportació permetrà compensar la reducció 
d’ingressos per matrícules i altres prestacions de servei, i també permetrà 
adquirir equipaments informàtics per afavorir el teletreball i la formació en línia, 
adquirir equips de protecció personal i adoptar les mesures necessàries per 
l'actual context sanitari. 
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El Govern abonarà 71 milions d’euros restants de 
l’avançament del Fons de Cooperació Local davant la 
crisi de la Covid-19 
 

 El 30 de setembre farà efectiu aquest pagament a les 
administracions locals per tal de reforçar la seva liquiditat davant la 
pandèmia  
 

 El Fons està dotat amb un total de més de 129 milions d’euros, 57 
dels quals ja estan transferits als ens locals de Catalunya 

 
El proper 30 de setembre, el Govern abonarà 71.487.040 euros restants de 
l’avançament del Fons de Cooperació Local, per tal de reforçar la liquiditat dels 
ens locals i contribuir a fer front a la pandèmia de la Covid-19. El passat mes de 
març, l’Executiu català ja va anunciar l’avançament de la primera meitat 
d’aquest fons, dotat amb un total de 129.061.277 euros.  
 
En aquest sentit, actualment el Govern ja ha transferit 57.574.236 euros com a 
primera part d’aquest avançament, concretament a 947 ajuntaments, 65 Entitats 
Municipals Descentralitzades (EMD) i 41 comarques.  
 
El Fons de Cooperació Local de 2020 es distribueix de la següent manera: 
86.315.972 euros es destinen als municipis; 43.383.100 euros són per a l’Aran 
i els Consells Comarcals, i 362.203 euros per a les Entitats Municipals 
Descentralitzades (EMD). En total 129.061.277 euros.  
 
Els Consells Comarcals 
 
Degut al paper rellevant dels Consells Comarcals a Catalunya i a la seva 
especificitat pel que fa al finançament i prestació de serveis, el Govern ha 
incrementat la dotació corresponent del Fons de Cooperació Local d’aquest any 
un 11,05% respecte el 2019 que correspon a  4.217.578 euros.  
 
Els Consells Comarcals són fonamentals en l’organització territorial de 
Catalunya, ja que tenen competències i gestionen serveis amb un finançament 
que prové en gran part de la Generalitat de Catalunya. El finançament dels 
Consells Comarcals ve donat per dos grans blocs: el primer i major part que és 
finalista per part dels Departaments de la Generalitat i el segon bloc per una 
assignació de lliure disposició regulada pel Fons de Cooperació Local de 
Catalunya.  
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El Govern analitza l’evolució de l’ocupació del sector 
TIC  
 

 Conclou que el sector digital es consolida com a motor d’ocupació 
i d’oportunitats a Catalunya, fins i tot en temps de Covid 
 

 El sector digital segueix creixent de forma sostinguda amb un 
increment del 50% en els últims 5 anys 
 

 Malgrat la crisi de la Covid-19, el sector creix en ocupació els dos 
primers trimestres de l’any, amb un increment total de 9.800 
treballadors entre gener i juny del 2020 
 

El Govern ha analitzat l’Informe sobre l’evolució dels indicadors d’ocupació al 
sector TIC. Conclou que el sector digital continua el seu creixement sostingut 
pel que fa la creació de llocs de treball a Catalunya: en el període que va del 
2015 al 2020, l’ocupació d’especialistes TIC va créixer prop d’un 50%, passant 
de 83.100 a 124.100 persones ocupades, dada que contrasta amb la tímida 
generació d’ocupació global, que ha estat d’un 4% per al conjunt de sectors en 
el mateix període. El sector TIC és, a més, un dels més dinàmics de l’economia 
catalana, amb un total de 16.339 empreses a desembre de 2019, xifra que 
suposa un creixement del 3,7% en el darrer any i del 50% des del 2011. 
 
A més, malgrat la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19, el sector TIC 
ha crescut en ocupació tant el primer trimestre del 2020, amb 1.000 nous llocs 
de treball, com el segon trimestre de l’any, amb 8.800 llocs de treball nous, cosa 
que ha suposat un increment total de 9.800 treballadors entre gener i juny del 
2020. Aquestes són algunes de les dades que confirmen el sector TIC com a 
clau i estratègic per a la reactivació econòmica i social a Catalunya.  
 
Segons les dades del segon trimestre de 2020 de l’Enquesta de Població Activa 
(EPA) recollides a l’informe, actualment el sector TIC català genera 124.100 
llocs de treball directes, xifra que suposa un 3,8% de la població ocupada a 
Catalunya i que supera la d’altres sectors estratègics del país com el de 
l’automació. Aquesta proporció de 3,8% de treballadors TIC sobre el total de 
l’ocupació situa Catalunya entorn a la mitjana europea EU-28, que és del 3,9% 
segons el darrer informe DESI (Digital Economy and Society Index) 2020 
elaborat per la Comissió Europea. 
 
Promoure el talent digital, clau per mantenir el creixement del sector 
 
L’Informe sobre l’evolució dels indicadors d’ocupació al sector TIC conclou que 
el sector digital és, sens dubte, un sector dinàmic, generador d’oportunitats i 
d’ocupació, amb un pes molt important a l’economia catalana. Per això, insta a 
continuar apostant per polítiques digitals especialment adreçades a la promoció 
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del sector tecnològic i a la generació, retenció i atracció de talent digital per 
mantenir-ne el creixement i potenciar-neel paper com a motor de reactivació 
econòmica i social. 
 
En aquest sentit, l’informe destaca les diverses iniciatives promogudes pel 
Govern -a través del Departament de Polítiques Digitals amb la col·laboració 
d’altres departaments de la Generalitat i les principals entitats sectorials- amb  
l’objectiu de posicionar Catalunya com a pol del talent digital, com ara el 
programa Barcelona Digital Talent, el pla STEM.cat i el Pla DonaTIC. 
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El Govern ha guardonat el Col·lectiu de socis de la 
Confraria de Pescadors de les Cases d'Alcanar amb la 
Placa de la Pesca catalana 
 
El Govern ha aprovat concedir la Placa de la Pesca catalana al Col·lectiu de 
socis de la Confraria de Pescadors (mariners i marineres) de les Cases 
d'Alcanar, que varen promoure i finançar la construcció del Port de les Cases, 
que s’inicià l’any 1972 i finalitzà l’any 1987. 
 
Els guardons de la pesca catalana són el reconeixement de la tasca de les 
persones físiques i jurídiques, nacionals o estrangeres, que amb el seu esforç i 
la seva dedicació han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, 
prestant serveis rellevants al sector o contribuint amb la seva exemplaritat 
professional i la seva cooperació als interessos del sector pesquer. 
 
Són de dues classes: la Medalla i la Placa de la Pesca Catalana. La Medalla de 
la Pesca Catalana distingeix les persones físiques que contribueixen amb el seu 
esforç i dedicació a la millora del sector pesquer català.La Placa de la Pesca 
Catalana distingeix les persones jurídiques, públiques o privades, que 
destaquen per la seva activitat a favor del foment de la pesca a Catalunya. 
 
Aquests guardons s’emmarquen dins de l’àmbit de Qualitat de Vida, de la 
Estratègia Marítima Catalana, concretament dins la divulgació i promoció dels 
valors naturals, culturals i socials associats al mar, i potenciació de l’economia 
social en els sectors marítims.  
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Nomenaments 
 
Manel Torrent Aixa, director general d’Energia, Seguretat Industrial i 
Seguretat Minera del Departament d’Empresa i Coneixement 
 
Nascut a Barcelona l’any 1974.  
  
És enginyer industrial per l´Escola Tècnica Superior d´Enginyers Industrials de 
Barcelona. Compta, també, amb l’MBA Executive Internacional especialitzat en 
empreses del sector energètic per l’Escola d’Organització Industrial (EOI). En 
l’actualitat és director de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), tasca que 
compatibilitzarà amb el nou càrrec.  
 
Des de l’any 2000 fins el 2007, la seva trajectòria professional va estar lligada 
al món de l’Administració pública , desenvolupant diverses funcions. 
Posteriorment, va exercir de director i gerent de la Zona Nord-est de l'Àrea de 
Tecnologia i Processos Industrials d’ Applus NORCONTROL SLU.  
 
Des del 2008 i fins el 2018 ha treballat a l'Agència d'Energia de Barcelona. 
Primer com a Director de Projectes i des de l’any 2010 com a Director Tècnic 
de l’Agència, realitzant tasques de gestió i coordinació en matèria de promoció 
i desenvolupament de projectes relatius a la generació eficient, instal·lacions 
renovables, biomassa i eficiència energètica en tots els àmbits. 
 
Fa més de 15 anys que compatibilitza la seva activitat professional amb la 
docènciaen diversos Màsters i Postgraus en l’àmbit de l’eficiència energètica a 
la Universitat de Barcelona i en l’àmbit de les Smartcity a La Salle. També 
col·labora amb l’UPC en estudis de recursos energètics. 
. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern destina 250.000 euros perquè Barcelona aculli el congrés de 
l’European Association for Internacional Education (EAIE) al 2022 
 
El Govern destinarà 250.000 per atendre les despeses derivades de la signatura 
del Conveni entre l’European Association for Internacional Education (EAIE) i 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la celebració a Barcelona 
de la 32a edició del congrés el 2022.  
 
La modificació de les anualitats autoritzades prèviament a l’Acord aprovat pel 
Govern el 4 de desembre de 2018 manté el compromís d’aportació total per 
valor de 250.000 euros, i trasllada la darrera aportació econòmica xifrada en 
50.000 euros de l’exercici 2020 a l’exercici 2022. 
 
La celebració d’aquesta fira, la més important d’Europa en educació superior, 
prevista inicialment per aquest mes d'octubre a Barcelona, es va posposar 
finalment al 2022 amb l’acord dels organitzadors a causa de la pandèmia de la 
Covid-19.  
 


