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El Govern aprova el Decret de substitució del president
de la Generalitat de Catalunya


El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda el
substitueix i exerceix les atribucions de la presidència de la
Generalitat d’acord amb els límits propis d’una substitució i d’un
Govern en funcions

El Govern ha aprovat el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del
president de la Generalitat de Catalunya. A través d’aquesta normativa, el
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda substitueix el
president de la Generalitat i exerceix les atribucions de la presidència de la
Generalitat d’acord amb els límits propis d’una substitució i d’un Govern en
funcions, de conformitat amb la Llei 13/2008 i la resta de l’ordenament jurídic.
El Decret també estableix que es ratifica el personal eventual que depèn de la
presidència de la Generalitat i que es donarà compte d’aquest acord al
Parlament de Catalunya.
S’ha aprovat aquest decret, després de conèixer els informes dels serveis
jurídics de la Generalitat, i d’acord amb la Sentència núm. 477/2020, de 28 de
setembre, dictada per la Sala Segona del Tribunal Suprem per la qual es
desestima el recurs de cassació interposat i es confirma la Sentència núm.
149/2019, de 19 de desembre, dictada per la Sala Civil i Penal del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment abreujat núm. 1/2019; i
d’acord amb la providència d’execució núm. 1/2020, dictada el 28 de setembre
per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També
de conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008,
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i d’acord
amb el Govern.
Aquest decret restarà sense efecte, per al cas que d’acord amb el que es
disposa en la normativa vigent, se suspengui l’execució de la Sentència núm.
149/2019, de 19 de desembre, dictada per la Sala Civil i Penal del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment abreujat núm. 1/2019.
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El Govern aprova un nou Decret llei amb mesures
fiscals per pal·liar els efectes de la pandèmia generada
per la Covid-19 a Catalunya


L’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció
mecànica meritarà a 31 de desembre del 2020 per a turismes,
furgonetes i motocicles



La liquidació de l’impost sobre les estades en establiments
turístics, corresponent a la temporada d’hivern 2019-2020 i d’estiu
2020, es podrà fraccionar o ajornar, excepcionalment

El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei de mesures urgents en
matèria fiscal. El text incorpora un seguit d’actuacions que complementen
d’altres aprovades durant la primavera, en el moment més àlgid de la pandèmia,
amb l’objectiu de donar resposta també ara a les necessitats del conjunt de la
ciutadania per l’excepcional situació econòmica, marcada per una recuperació
més lenta, incerta i asimètrica del que es preveia cinc mesos enrere. En aquest
sentit, el Decret llei introdueix algunes modificacions que afecten l’impost sobre
les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i l’impost
sobre les estades en establiments turístics.
Impost sobre les emissions de CO2
Pel que fa a l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció
mecànica, el Decret llei aprovat avui pel Govern modifica la Llei 16/2017 del
canvi climàtic i la Llei 9/ 2019, del 23 de desembre, que afecta l’Impost sobre
les emissions diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, així com el
Decret llei 14/2020, de 28 d’abril. En aquest sentit, el text aprovat avui pel
Govern introdueix els canvis següents:
1. Es deixa sense efecte l’exercici 2019 que obligava a tributar
turismes i furgonetes.
2. Pel que fa a l’exercici 2020, que es meritarà el proper 31 de desembre,
s’aplica la tarifa més baixa, prevista inicialment només per al
2019, fins a 120 g/km en el cas dels turismes i les motocicletes i fins a
160g/km per a les furgonetes. Els recursos, que estaran disponibles el
2021, es destinaran a polítiques ambientals.
3. Es modifica el calendari de publicació dels padrons provisionals i
definitius d’aquest tribut, amb la informació de l’import que haurà de
liquidar cada contribuent, corresponent a l’exercici meritat el 2020.
D’acord amb el text aprovat, el padró provisional s’exposarà entre l’1 i el
15 de maig del 2021 i el padró definitiu, entre l’1 i el 15 de setembre del
2021.
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4. S’estableix la fórmula (regla de càlcul) per calcular les emissions de
CO2 de les motocicles que, per la seva antiguitat, no disposen de dades
oficials. La fórmula té en compte tota una sèrie de variables tècniques
com ara: el combustible, la cilindrada, la potència del motor, el pes o
l’antiguitat, entre altres.
5. Finalment, el Decret Llei aprova una bonificació del 100% de la quota
íntegra per als vehicles considerats “clàssics”, de la mateixa manera
que la legislació vigent ja preveu per als vehicles “històrics”. Per poder
gaudir d’aquesta bonificació, els propietaris dels vehicles hauran de
presentar davant l’ATC un certificat ‘d’idoneïtat’ validat per la Federació
Catalana de Vehicles Històrics, que tindrà una validesa de 10 anys.
Impost sobre les estades en establiments turístics
Amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats econòmiques que encara
afecten especialment el sector del turisme a Catalunya, el Govern també ha
aprovat facilitar les liquidacions de l’impost sobre les estades en establiments
turístics. Així, els obligats tributaris (els titulars de l'explotació dels establiments
subjectes a l'impost) podran sol·licitar, excepcionalment, l’ajornament o el
fraccionament del pagament de l’impost corresponent —amb aplicació dels
requisits, termes i condicions que estableix la normativa general tributària— a
la temporada d’hivern del 2019 (de l’1 d’octubre del 2019 al 31 de març del
2020) i la d’estiu 2020 (de l’1 d’abril al 30 de setembre del 2020).
Aquesta mesura complementa la ja aprovada pel Govern en el Decret Llei
6/2020, de 12 de març, segons la qual es donava una moratòria de la
presentació de les autoliquidacions corresponents a la temporada d’hivern
2019-2020 i es fixava el període d’ingrés entre l’1 i el 20 d’octubre d’enguany.
El Decret llei aprovat avui s’estructura en dos capítols, tres articles, quatre
disposicions addicionals, una disposició transitòria i dues disposicions finals i
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC, a excepció de les
modificacions que afecten l’impost sobre les estades en establiments turístics,
que ho farà amb data d’1 d’octubre del 2020.
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El Govern aprova el Programa transversal del Servei
Català de la Salut davant de l’escenari originat per la
Covid-19


L’objectiu és incorporar personal per reforçar aquelles àrees i
regions del Servei Català de la Salut que han vist modificades i
incrementades les competències i el nivell d’activitat a causa de la
pandèmia



Amb aquest Programa es vol donar resposta a l’activitat habitual
que es genera en el sistema de salut; a la reprogramació de
l’activitat habitual demorada durant els mesos de pandèmia i al
control i seguiment de nous brots de la Covid-19

El Govern ha aprovat avui crear el Programa transversal del Servei Català de
la Salut davant de l’escenari originat per la Covid-19, amb una durada de dos
anys des de l’1 d’octubre de 2020, prorrogable per un any més, amb la finalitat
d’incorporar personal per reforçar aquelles àrees i regions del Servei Català de
la Salut que han vist modificades i incrementades les competències i el nivell
d’activitat a causa de la pandèmia i a les quals s’ha de donar resposta dins del
Pla de contingència. En total, s’incorporaran 135 efectius amb els perfils de
tècnic del grup 2.2 i del grup 3.1 del personal laboral RLT.
El Programa inclou diferents àmbits del Servei Català de la Salut afectats per la
Covid-19, com ara l’assistencial; el d’organització i professionals; el de
comunicació; atenció ciutadana; sistemes d’informació; l’àmbit de contractació;
inversions en infraestructura i equipaments tecnològics assistencials i el de les
gerències territorials del Servei Català de la Salut. El reforç se centrarà a ajudar
en l’àmbit epidemiològic, protegir les persones de més risc, garantir la
continuïtat de l’àmbit assistencial, protegir el sistema sanitari i els seus
professionals i definir el desplegament al territori i la relació amb els municipis.
Més enllà de les necessitats assistencials que es deriven de la pandèmia, el
sistema de salut ha de continuar donant resposta a totes les necessitats
assistencials de la població, a les patologies comunes greus i no greus, i també
a les persones amb malalties cròniques o amb pluripatologia. Això ha provocat
un canvi tensional en l’àmbit assistencial a tot el país, ja que s’han generat
noves tasques informatives, assistencials, d’estructura i equipaments,
organitzatives i gerencials que esdevindran feines canviants al llarg de molts
mesos a mesura que es van adaptant processos i necessitats a l’evolució de la
situació.
És en aquest context on el Servei Català de la Salut (CatSalut), en el marc de
les seves funcions com a ens públic adscrit al Departament de Salut, ha de
continuar tensionat per tal d’afrontar un període llarg i intens en què cal
compaginar l’activitat generada per la Covid-19 amb l’activitat no generada per
la Covid-19 i fer front així a la resposta a l’activitat habitual que es genera en el
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sistema; a la reprogramació de l’activitat habitual demorada durant els mesos
de pandèmia, especialment tota l’activitat diagnòstica i de cribratge de
procediments d’alt risc vital per a les persones, i al control i seguiment de nous
brots de la COVID-19 de forma permanent en els propers mesos i la previsió
d’una eventual onada de la pandèmia amb l’arribada de la tardor.ç
També cal remarcar que el sistema incorpora nous actors que interaccionen
amb el sistema sanitari i als quals cal atendre també, com ara les escoles, les
universitats, les residències, el món local o els serveis socials.
Anàlisi de les necessitats de la ciutadania
En previsió que la situació d’emergència sanitària es perllongui encara com a
mínim dos anys –en consonància amb els processos habituals de recerca i
producció de vacunes– el CatSalut ha fet una anàlisi de les necessitats en
l’atenció a la ciutadania i una proposta de les solucions més adients i de les
implicacions derivades en recursos materials, tecnològics i personals per
donar-los cobertura.
Tenint en compte que la plantilla actua del CatSalut, ja tensionada al màxim, no
pot assumir la càrrega de treball necessària per donar resposta a les necessitats
detectades, és necessari incorporar recursos de forma temporal per assumir les
actuacions derivades del Pla de contingència, que recull dedicacions especials i
torns que permetin cobrir jornades que s’estenguin des de les 8 hores fins a les
22 hores, de dilluns a diumenge.
El Programa té un pressupost de 6.616.040,52 euros, que anirà a càrrec dels
fons Covid-19 generats a la secció pressupostària corresponent al Fons de
Contingència. Tanmateix, transitòriament el CatSalut disposa de crèdit suficient
per assumir aquesta despesa pel període del darrer trimestre d’aquest exercici,
fins l’aprovació efectiva de la transferència de crèdit.
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El Govern aprova reforçar les Escoles Agràries amb
més personal en el marc de la pandèmia


Es tracta d’un augment que forma part del Programa temporal de
mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per garantir una
formació de qualitat i segura

Les escoles agràries incorporaran aquest curs 2020-2021 nou efectius més,
dels quals tres són del cos superior de l’administració, un del cos de titulació
superior, de l’especialitat d’enginyeria de forest, un del cos de titulació superior,
de l’especialitat de veterinària, tres del cos de diplomatura, especialitat
enginyeria tècnica forestal, i un del cos de gestió d’administració.
Aquest increment de personal s’emmarca en el Programa temporal de mesures
extraordinàries per al curs 2020-2021 per a les escoles agràries en el marc de
la pandèmia per la Covid-19, aprovat avui pel Govern.
La finalitat del Programa és garantir el dret a l’educació i a una formació de
qualitat i segura, fent que l’obertura de les escoles agràries i el curs escolar
2020-2021 es desenvolupin amb la màxima normalitat possible, en l’escenari
de la situació d’emergència educativa, i d’acord amb el Pla d’actuació per al
curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid19.
Les tasques que exerceixen el personal contractat en el marc del Programa són
les pròpies del cos i l’especialitat d’adscripció en cada cas, vinculades a
l’adopció de mesures com el desdoblament de grups i la formació a distància
que garanteixin l’educació en l’actual context de crisi educativa de la Covid-19.
La durada d’aquest Programa és per a tot el curs 2020-2021, de l’1 d’octubre
de 2020 al 31 d’agost de 2021. Pel que fa les necessitats de personal d’aquest
Programa, seran cobertes mitjançant els sistemes de provisió previstos en la
normativa vigent i de les previsions contingudes en l’Acord del Govern vigent
sobre nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
El finançament d’aquest Programa anirà a càrrec des Fons Covid-19 generats
a la secció pressupostària corresponent al Fons de Contingència i estarà
condicionat a la disponibilitat pressupostària.
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El Govern aprova perllongar fins el 15 de desembre el
termini per a la compra dels terrenys del Centre
Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou


L’empresa nord-americana ha sol·licitat aquesta nova pròrroga per
a dur a terme l’operació atès l’impacte econòmic que li està
suposant la pandèmia del coronavirus

El Govern ha aprovat perllongar fins el 15 de desembre el termini per a
l’operació de compravenda dels terrenys inclosos dins del Pla director urbanístic
(PDU) del Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. Així, l’Institut
Català del Sòl (INCASÒL) i Hard Rock International disposaran fins el 15 de
desembre, en comptes de fins el 5 d’octubre, per donar compliment al que
establia l’acord de Govern que es va adoptar el passat 3 de març en aquest
sentit.
El contracte privat de compravenda preveu la compra dels terrenys a l’INCASÒL
per part de Hard Rock International. L’empresa nord-americana, però, ha
sol·licitat l’ajornament de la transacció per a una data no més tard del 15 de
desembre de 2020, atès l’impacte econòmic que la pandèmia internacional
derivada de la Covid-19 està ocasionant a aquesta companyia i a les seves
filials a tot el món. És la segona pròrroga aprovada per dur a terme aquesta
compravenda.
A més, el Govern ha autoritzat l’INCASÒL a negociar els imports de les
quantitats ajornades fixades en el contracte i a revisar les garanties ordinàries.
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El Govern prorroga l’acord que permet als empleats
públics al servei de la Generalitat de Catalunya fer
funcions docents a l’Institut de Seguretat Pública
El Govern ha aprovat prorrogar l’acord de 21 de març, pel qual es declara l’interès
públic de la realització, per part dels empleats públics al servei de la Generalitat de
Catalunya, de funcions docents en el marc de l’activitat de formació atribuïda a l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya, des de l’1 d’octubre de 2020 fins al 30 de setembre
de 2023, amb els mateixos termes que s’hi preveuen.
La prorroga d’aquest decret permet garantir una formació de qualitat al conjunt de
professionals de l’àmbit de la seguretat ja que en els propers anys, l’Institut tindrà un
increment molt important d’alumnat ateses les necessitats d’efectius dels cossos
operatius que es formen a l’Institut: Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra,
policies locals, Bombers de la Generalitat de Catalunya, Bombers de l’Ajuntament de
Barcelona i tècnics i voluntaris de Protecció Civil.
El desenvolupament de tasques de docència a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya constitueix una eina clau per a l’exercici efectiu de les competències en
matèria de seguretat i emergències que, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, correspon a la Generalitat, i esdevé necessari disposar de professionals
qualificats per a la complexa tasca de formació encomanada a l’Institut.

9

El Govern concedeix les distincions Jaume Vicens
Vives 2020 a la qualitat docent a professores i projectes
de les universitats catalanes


També s’ha atorgat la menció M. Encarna Sanahuja Yll a
l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la
pràctica docent universitària



Els premis estan dotats amb 20.000 euros cadascun que s’hauran
de destinar a projectes d’innovació o de millora docent

El Govern de la Generalitat ha aprovat concedir les distincions Jaume Vicens
Vives 2020 a la qualitat docent universitària, a tres professores i tres projectes
de les universitats catalanes. Igualment, s’han concedit dues mencions M.
Encarna Sanahuja Yll a l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere
en la pràctica docent universitària. Els guardonats han estat seleccionats a partir
de les propostes fetes pels consells socials de les universitats públiques o
òrgans equivalents de les universitats privades. Són els següents:
Distincions Jaume Vicens Vives
1.

Premis individuals, dotats amb 20.000 euros cadascun:

● Patrícia García-Duran Huet, professora del Departament d’Història
Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Facultat
d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB), per la seva
consolidada trajectòria en la que ha anat avançant cap a la docència
interactiva i la constant innovació docent, principalment a través d’un
mètode que té per objectiu, a més d’assolir coneixements, desenvolupar
la capacitat d’analitzar i d’argumentar dels alumnes amb la finalitat que
aquests arribin per si mateixos als conceptes a través de la reflexió, amb
un mètode d’avaluació adequat al tipus de docència.
● Nancy Babio Sánchez, professora del Departament de Bioquímica i
Biotecnologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la
Universitat Rovira i Virgili (URV), per la seva trajectòria docent en la qual,
aplicant la innovació a l’acció tutorial dels treballs finals de grau, ha
incorporat la possibilitat de desenvolupar amb l’estudiantat eines útils i
necessàries per a l’àmbit de la dietètica i la nutrició.
● Sílvia Sivera i Bello, professora dels Estudis de Ciències de la
Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), per la seva trajectòria professional compromesa en la contribució
al desenvolupament de les capacitats creatives de l’estudiantat, basada
en la creació i implementació de recursos, eines i metodologies
innovadores en la docència virtual de la creativitat, així com en la
transferència de coneixement i difusió d’aquest.
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2.

Premis col·lectius, dotats amb 20.000 euros cadascun:

● Projecte ALMIA: “Model de formació en comunicació científica en el
Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat. Construint ponts
entre la ciència i la societat”, de l’equip multidisciplinar de l’Escola
Politècnica Superior i de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball
Social de la Universitat de Lleida (UdL), pel seu projecte innovador que
combina una dimensió cientificotecnològica amb una dimensió
socioeducativa centrada en l’impacte social, la difusió de la ciència i la
participació de la comunitat tot incidint en la formació inicial dels científics
i enginyers basada en un aprenentatge en acció.
● Projecte Pla d’Acció Tutorial (PAT) i Pla d’Avaluació de
Competències Bàsiques (PAC) de la Facultat de Ciències de la
Universitat de Girona (UdG), per una iniciativa docent que té com a
missió facilitar a l’estudiantat el seguiment dels seus aprenentatges en
relació a les seves competències bàsiques a través de la figura del tutor
o tutora, complementat amb l’avaluació de l’assoliment d’aquestes
competències.
● Projecte Inserlab. Orientació professional per a la inserció
sociolaboral, de la Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i
Virgili (URV), per la creació d’un títol propi multidisciplinari i innovador en
el camp de la inclusió i la diversitat, que té com a objectiu l’eliminació de
les barreres que dificulten l’accés al mercat laboral del jovent amb
discapacitat intel·lectual i amb vocació transformadora per la seva
vinculació amb els objectius de desenvolupament sostenible.
Menció M. Encarna Sanahuja Yll, a l’excel·lència en la inclusió de la
perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària.
● A títol individual: Sònia Estradé Albiol, professora del Departament
d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Facultat de Física de la
Universitat de Barcelona (UB), per la seva trajectòria docent e
investigadora marcada pel seu compromís amb la perspectiva de gènere
en la que destaca l’impuls per a incorporar-la en les disciplines STEM,
per les accions de divulgació per a visibilitzar la tasca de les dones
científiques i de formació d’estudiantat de doctorat i de professorat
universitari.
● A títol col·lectiu: Mínor en Gènere i Dret de la Facultat de Dret,
Economia i Turisme de la Universitat de Lleida (UdL), per l’elaboració
d’una oferta docent complementària dins els estudis del Grau en Dret,
que ofereix a l’estudiantat un coneixement rigorós i complet amb un
domini de les relacions transversals entre gènere i dret des d’una
perspectiva interdisciplinària, analítica i crítica dels continguts dels seus
estudis.
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Les distincions Jaume Vicens VIves van ser creades per Decret del Govern de
1996 mentre que la Menció M. Encarna Sanahuja Yll es va incorporar l’any
passat. L’import atorgat a cada persona i projecte guardonats s’haurà de
destinar a projectes d’innovació o de millora docent, en el cas de les distincions
Jaume Vicens Vives, i a projectes d’innovació o de millora docent en la
perspectiva de gènere, pel que fa a les mencions M. Encarna Sanahuja Yll.

12

Nomenaments
El Govern proposa el nomenament del conseller Tremosa com a president
de Circuits de Catalunya
El Govern ha acordat proposar el nomenament del conseller d’Empresa i
Coneixement, Ramon Tremosa, com a president del consell d’administració de
Circuits de Catalunya, SL, l’empresa que gestiona el Circuit de BarcelonaCatalunya. Tremosa prendrà el relleu de Maria Teixidor, que va deixar el càrrec
divendres passat, amb la voluntat de garantir la continuïtat a l’hora de fer front
als principals reptes que afronta el Circuit a curt termini –com ara la renovació
del contracte de grans esdeveniments, com la F1– i de mantenir-lo com un pol
generador de riquesa per al territori i de projecció de la marca Catalunya arreu
del món.
Aquesta fórmula de gestió de l’entitat ja s’havia emprat fins el 2011, quan
l’aleshores vicepresident de la Generalitat Josep Lluís-Carod Rovira va cedir la
presidència a Vicenç Aguilera. L’accionariat de Circuits de Catalunya, SL, està
format per la Generalitat, el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) i
l’ajuntament de Montmeló.
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Altres acords de Govern
El Govern autoritza Avançsa a dur a terme la novació del préstec
hipotecari de l’empresa Lacrem
El Govern ha aprovat autoritzar Avançsa, empresa de promoció i localització
industrial de Catalunya depenent del Departament d’Empresa i Coneixement, a
dur a terme la novació del contracte de préstec hipotecari atorgat a l’empresa
LACREM, SA en data 20 de març de 2015.
Aquesta novació permetrà, entre d’altres aspectes, modificar el calendari
d’amortització del préstec hipotecari amb l’objectiu de fer compatible la viabilitat
de l’empresa amb el retorn del préstec a Avançsa per tal que sigui aplicat a
altres projectes industrials similars.
Avançsa té com a objectiu fomentar i desenvolupar el creixement i la
consolidació d’empreses que aportin valor afegit i diferenciació, que siguin
sostenibles i creïn llocs de treball. L’entitat s’encarrega de donar suport tècnic,
administratiu i econòmic a aquestes empreses i participa, com a soci minoritari,
en projectes empresarials estratègics i viables econòmicament.
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