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El Govern declara dol a Catalunya el 15 d’octubre amb
motiu del 80è aniversari de l’afusellament del president
Companys
El Govern ha declarat dol a tot Catalunya per al dia 15 d’octubre, amb motiu del
80è aniversari de l’afusellament del president de la Generalitat, Lluís Companys
i Jover. Durant aquest dia les banderes onejaran a mig pal en els edificis i
dependències de la Generalitat i en les corporacions públiques a Catalunya.
El president Companys va ser afusellat al castell de Montjuïc el 15 d’octubre de
1940 i el Govern, colpejat encara avui per la injustícia d’aquell crim, però amb
l’absoluta convicció que el seu llegat roman viu, vol retre homenatge a la seva
memòria i als serveis que va prestar per a Catalunya i per al seu poble.
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El Govern destina 20 milions del Fons de
Contingència a les universitats per fer front a les
despeses extraordinàries derivades de la pandèmia


Aquesta aportació ajudarà a finançar part dels costos que implica
l’adaptació a una docència mixta, en la qual es combina presencialitat
i virtualitat

El Govern de la Generalitat ha aprovat destinar 20 milions d’euros del Fons de
Contingència, a compte del Departament d’Empresa i Coneixement, al sistema
universitari català per atendre l’increment de despesa no pressupostada com a
conseqüència de l’impacte de la crisi sanitària de la Covid-19. Arran de la de la
pandèmia, les universitats de Catalunya han hagut de fer front en els darrers
mesos a despeses extraordinàries per minimitzar el risc de contagi en els campus
universitaris i per adaptar la docència a un model híbrid que combina la
presencialitat amb la virtualitat.
Aquests 20 milions d’euros que es transferiran al sistema universitari permetran
pal·liar part de l’adaptació necessària de les universitats a l’activitat no presencial
a compte de la finalització del curs 2019-2020 i també de l’inici del curs actual
2020-2021, en la situació excepcional que s’està vivint. Aquestes despeses
addicionals venen derivades de les mesures de seguretat i protecció
imprescindibles en matèria de salut en la lluita contra la pandèmia, però, sobretot,
de la necessitat d’adaptació de les universitats a un model de docència mixt.
Aquesta actualització del model docent afecta espais físics, recursos materials i
recursos humans en funció de les característiques de cada centre i la naturalesa
de les matèries. Així, entre els canvis que han d’incorporar les universitats en un
escenari de no presencialitat hi ha la millora tecnològica de les instal·lacions, amb
aules dotades amb sistemes de gravació, reforç dels sistemes de ciberseguretat i
de protecció de dades; l’actualització i ampliació de les infraestructures de suport
a la docència, amb dotació i adquisició de llicències de diferents softwares de
continguts docents digitals; la formació del professorat i de personal de suport
relacionat amb la docència mixta -metodologies, tecnologia i particularitats de cada
universitat-, i les actuacions necessàries per reduir la bretxa digital tant del
professorat com de l’estudiant, entre d’altres.
El Govern i les universitats, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya,
van acordar al juny passat un model híbrid de docència per aquest curs acadèmic
que alternaria les classes presencials amb les virtuals en funció de l’evolució de la
pandèmia en cada moment. Justament, davant l’actual increment del risc de
contagi el Govern i les 12 universitats catalanes van acordar ahir, a petició de Salut
Pública, reduir l’activitat presencial als campus universitaris per contribuir a
contenir l’índex de contagi per Covid-19 a Catalunya mitjançant la rebaixa de la
mobilitat de la comunitat universitària.
Al llarg del curs, i en funció de les necessitats de majors recursos del sistema
universitari ocasionats per la Covid-19, es podran realitzar noves transferències
per finançar els sobrecostos que es vagin produint.
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El sistema universitari de Catalunya està integrat per dotze universitats, set de les
quals són públiques: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu
Fabra (UPF), Universitat de Lleida (UdL), Universitat de Girona (UdG) i Universitat
Rovira i Virgili (URV); dues gestionades per fundacions privades amb participació
de la Generalitat: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
i Universitat Oberta de Catalunya (UOC) — no presencial — ; i tres gestionades
per fundacions privades sense ànim de lucre sense participació de la Generalitat:
Universitat Ramon Llull (URL), Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i
Universitat Abat Oliba CEU (UAO).
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El Govern allarga el termini per gaudir dels permisos
per la mort d’un familiar o inici de convivència per als
empleats públics que no els van poder fer a causa del
confinament


El permís per la mort d’un familiar que hagi tingut lloc durant l’estat
d’alarma es podrà gaudir fins a final del 2020



El termini per gaudir del permís per matrimoni o inici de convivència
també s’allarga amb el temps equivalent a la durada de l’estat
d’alarma

El Govern ha ratificat l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal
d’Administració i Tècnic de la Generalitat de Catalunya, de 20 de juliol de 2020,
sobre el permís per mort d’un familiar i el permís per matrimoni o inici de la
convivència, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
Segons l’acord, el permís per la mort d’un familiar que hagi tingut lloc durant el
període de confinament es podrà gaudir fins a final del 2020. Aquest permís és
d’un dia si la mort ha estat en la mateixa localitat del lloc de treball o de dos dies
si va ser en una localitat diferent.
Pel que fa al permís per matrimoni o inici de la convivència, en el cas de les
unions estables de parella, el termini d’un any per poder-lo gaudir es deixa de
comptar a partir del moment de la declaració de l’estat d’alarma i es reprèn quan
finalitza. Si el període per gaudir el permís va acabar durant aquell període, el
termini s’ampliarà en un temps equivalent a la duració de l’estat d’alarma.
Aquest permís té una durada de quinze dies naturals consecutius.
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El Govern aprova la creació administrativa d’una
escola, vuit instituts i 29 instituts escola per al curs
2020-2021


L’objectiu és donar resposta a les necessitats d’escolarització de
determinats municipis

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es creen administrativament una escola,
vuit instituts i vint-i-nou instituts escola per al curs 2020-2021. Són centres que
van iniciar la seva activitat lectiva el 14 de setembre, i que amb aquest Acord
de Govern se n’oficialitza la inscripció al registre de centres.
La previsió de la demanda d’escolarització aconsella revisar, en determinats
municipis, l’oferta de places escolars públiques per tal de possibilitar una millor
resposta a les necessitats educatives.
El curs escolar 2020-2021 iniciaran la seva activitat lectiva els següents centres:
Consorci d'Educació de Barcelona
 Institut Escola Rec Comtal
 Institut Escola Coves d'en Cimany
 Institut Vapor del Fil
 Institut Escola Plaça Comas
 Institut d'Ensenyaments Esportius de Barcelona
Serveis Territorials a Barcelona Comarques






Institut Vilafranca 2 (Vilafranca del Penedès)
Institut Escola de Badalona
Institut Escola Llibertat (Badalona)
Institut Escola Puig i Gairalt (L'Hospitalet de Llobregat)
Institut Escola Lluís Millet (Santa Coloma de Gramenet)

Serveis Territorials a la Catalunya Central









Institut Escola Renaixença (Els Hostalets de Pierola)
Institut Escola Castell d'Òdena (Òdena)
Institut Escola Piera
Institut Escola Carles Capdevila (Balenyà)
Institut Escola Mossèn Cinto (Folgueroles)
Escola Voltregà (Sant Hipòlit de Voltregà)
Institut Escola Josep Maria Xandri (Sant Pere de Torelló)
Institut Escola Vall de Lord (Sant Llorenç de Morunys)
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Serveis Territorials a Girona







Institut Escola Caritat Serinyana - Cap de Creus (Cadaqués)
Institut de Peralada
Institut Nou Palafrugell
Institut Escola Vila-romà (Palamós)
Institut Escola Greda (Olot)
Institut Escola Ribes de Freser

Serveis Territorials a Lleida


Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars (la Pobla de Segur)

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental




Institut Escola El Pi Gros (Sant Cebrià de Vallalta)
Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme (Santa Susanna)
Institut Escola Els Tres Pins (Vallromanes)

Serveis Territorials a Tarragona



Institut Escola Joan Ardèvol (Cambrils)
Institut Escola Coma-ruga (el Vendrell)

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre



Institut Escola El Temple (Tortosa)
Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya
(Sant Carles de la Ràpita)

Serveis Territorials al Vallès Occidental







Institut Escola Mas Rampinyo (Montcada i Reixac)
Institut Escola Joan Sallarès i Pla (Sabadell)
Institut Escola Catalunya (Sant Cugat del Vallès)
Institut Escola Onze de Setembre (Sant Quirze del Vallès)
Institut Escola Sala i Badrinas (Terrassa)
Institut Escola Antoni Ubach i Soler (Terrassa)

7
Acords de Govern. 13.10.2020
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern garanteix l’obertura de Boí Taüll i es manté
l’activitat econòmica i els llocs de treball de la zona


Uns 140 llocs de treball directes i més de 300 d’indirectes a la Vall
de Boí i a la Comarca de l’Alta Ribagorça depenen de l’estació
d’esquí



El Govern autoritza el traspàs de la gestió de Boí Taüll a Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya

El Govern ha autoritzat el traspàs de la gestió de l’Estació d’Esquí de Boí Taüll,
d’Actius de Muntanya a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). En
aquest sentit, l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA
(AVANÇSA), adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement, transmetrà de
forma gratuïta la seva participació en la societat Actius de Muntanya, SA,
corresponent al 100% en el capital, a favor de FGC adscrita al Departament de
Territori i Sostenibilitat. El valor d’aquesta transmissió serà de 13.166.286,33
euros.
Amb aquesta decisió el Govern garanteix l’obertura de l’Estació d’Esquí la
temporada 2020-2021, fet que constitueix un element clau en l’activitat
econòmica i de generació de llocs de treball directes i indirectes a la Vall de Boí
i a la Comarca de l’Alta Ribagorça. En concret, depenen de l’estació d’esquí uns
140 llocs de treball directes i més de 300 d’indirectes.
El Govern també ha autoritzat AVANÇSA a condonar i cancel·lar el préstec
participatiu concedit a Actius de Muntanya, SA per un import d’1,2 milions
d’euros així com per aplicar la quantitat d’1,5 milions d’euros de romanent de
tresoreria de l’exercici 2019 a Actius de Muntanya, SA, per reposar el dèficit
d’explotació de la temporada 2019-2020.
El Consell Executiu ha aprovat el contingut del Pla de transitorietat 2020-2030
de l’estació d’esquí i esports d’hivern i de muntanya de Boí Taüll al grup FGC.
Antecedents: dos anys de gestió que han mantingut l’activitat econòmica
La societat Actius de Muntanya és la propietària de l’Estació d’Esquí de
Muntanya situada a la Vall de Boí que va ser adquirida en execució de l’Acord
de Govern aprovat el 23 de desembre de 2014. Els actius de l’Estació d’Esquí
es van arrendar a la societat Promocions Turístiques de la Vall, S.A. fins al 30
d’abril de 2019. Però el 8 de novembre de 2018 Promocions Turístiques de la
Vall va renunciar unilateralment al contracte d’arrendament del qual era titular
i, per tant, a la prestació del servei.
Per la gestió de la temporada 2019/2020, el 12 de novembre de 2019 el
Govern va aprovar l’Acord de Govern que permetia a les empreses públiques
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Actius de Muntanya, S.A. i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
formalitzar un conveni de cooperació en la direcció de la gestió de l’Estació
d’Esquí de Boí Taüll durant la temporada 2019-2020.
El conveni determinava que la titularitat de l’activitat de l’Estació d’Esquí
continuaria sent d’Actius de Muntanya i s’ocuparia de les relacions amb els
treballadors,
col·laboracions
mercantils,
proveïdors,
empreses
subministradores d’energia i també amb les administracions públiques.
Ferrocarrils col·laborava en la direcció de gestió de l’activitat de l’Estació
d’Esquí i tenia l’encàrrec d’elaborar un pla de viabilitat de la gestió i explotació
del negoci així com un pla d’inversions que havia de lliurar al Govern en acabar
la temporada 2019-2020. El Govern, d’acord amb el pla de viabilitat,
proposaria a FGC que fos el nou titular de l’explotació.
Desprès de l’experiència en la gestió conjunta al llarg de la temporada 20192020, i tenint en compte l’avaluació tant econòmica com jurídica de totes les
possibles opcions de traspàs de la gestió de l’estació a FGC, els òrgans de
govern d’AVANÇSA i de FGC, un cop estudiat el Pla de Viabilitat elaborat per
experts independents, han acordat que la millor opció de transmissió de
l’Estació d’Esquí és l’assumpció de la titularitat del capital i de la direcció i el
control de la gestió i l’explotació de l’Estació per part de FGC.
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El Govern defensa la Llei de mesures fiscals i
financeres davant el recurs d’inconstitucionalitat
presentat per diputats del Grup Parlamentari Popular al
Congrés
El Govern ha acordat personar-se en el recurs d'inconstitucionalitat promogut
per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés contra
l'article cinc de la Llei de Catalunya 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les
instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
En aquest sentit, després de veure l’informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat
de Catalunya, ha designat set advocats d’aquest organisme perquè representin
i defensin el Govern de la Generalitat i formulin les al·legacions pertinents en
defensa de la constitucionalitat de la norma impugnada. El recurs s'ha admès a
tràmit a través de la Providència del Tribunal Constitucional de 22 de setembre
de 2020, i ara el Govern té un termini de quinze dies perquè pugui personar-se
en el procés i formular les al·legacions que consideri convenients.
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Nomenaments
Joan Ramon Casals i Mata, director general
Interdepartamental del Departament de la Presidència

de

Coordinació

Nascut a Molins de Rei l’any 1974.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i especialitzat en Dret Financer
i Tributari (postgrau).
A banda de treballar en una entitat financera, en l’àmbit de la gestió pública la
seva trajectòria ha estat especialment vinculada al món municipal. Entre els
anys 2007 i 2013 va treballar a l’Ajuntament de Molins de Rei, on ha estat primer
tinent d’alcalde, president de l’Àrea de Serveis a les Persones, regidor de
Cultura i regidor de Promoció Econòmica i Fira. Del 2013 al 2019 ha estat
regidor d’Urbanisme i alcalde a l’Ajuntament de Molins de Rei. Durant el mateix
període de temps ha estat president del Consell d’Administració de l’empresa
Molins Energia.
Ha estat diputat al Parlament de Catalunya de la XI legislatura, període durant
el qual ha ocupat el càrrec de vicepresident de la Comissió d’Empresa i
Coneixement i ponent de la Llei de Comerç i Serveis Públics.
Des del 2019 fins a l’actualitat ha exercit de Director de l’Oficina del President
de la Generalitat.
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Altres acords
El Govern dona llum verda a la reordenació dels consorcis comarcals de
serveis ambientals a les comarques de Terres de l’Ebre
El Govern ha donat el vistiplau a la liquidació del Consorci de Serveis
Agroalimentaris del Baix Ebre i Montsià (CODE) i, al mateix temps, ha ratificat
l’acord pres per l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre
(IDECE) de setembre del 2018, a través del qual la Generalitat hi estava
representada. La liquidació d’aquest ens també comporta la creació del
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE). L’objectiu
és reordenar els consorcis comarcals de serveis ambientals a les comarques
de les Terres de l’Ebre, aprofitar sinergies i apostar per la simplificació
administrativa.
D’acord amb el text aprovat avui, el CODE es donarà per extingit jurídicament
un cop es presentin els comptes finals i l’acta de liquidació del consorci davant
el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
El CODE, que va ser creat al 1992 pels consells comarcals del Montsià i el Baix
Ebre per resoldre la problemàtica del mosquit del Delta de l’Ebre, va anar
evolucionant al llarg dels anys fins a convertir-se en l’instrument tècnic des del
qual se sustentaven les actuacions en salubritat pública, la gestió dels residus i
de les aigües residuals, l’eficiència energètica i la gestió de determinats
aspectes del paisatge i de l’entorn natural d’aquestes comarques, entre d’altres
àmbits d’actuació.
Per la seva banda, el COPATE va néixer l’any 2014 amb la voluntat de donar
continuïtat i consolidar les accions que els consells comarcals de les Terres de
l’Ebre havien desenvolupat durant els darrers 25 anys, accions encaminades a
dotar de contingut i d’escala econòmica i tècnica suficient les competències
locals en matèria ambiental.
Així, el COPATE ha sorgit de la fusió de cinc consorcis preexistents a les Terres
de l’Ebre: el Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià
(CODE), el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Comarca del
Montsià, el Consorci per a la gestió dels Residus de la comarca del Baix Ebre
(ReBé), el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural
Serra de Cardó-el Boix i el Tossal de Montagut i el Consorci per a la Protecció i
Gestió dels Espais Naturals de la comarca del Montsià (CENAM).
Gràcies a la creació del COPATE s’han pogut simplificar estructures i tràmits
administratius, compartir sinèrgies i economies d’escala, i focalitzar els recursos
cap a la prestació d’uns serveis de qualitat, més eficients i amb un menor cost
econòmic.
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El Govern fa 57 contractacions d’emergència de subministraments i
serveis de neteja amb motiu de la Covid-19
El Govern ha pres coneixement de 57 contractacions de subministraments,
material i serveis de neteja per donar resposta a les mesures de protecció
col·lectiva, de caràcter organitzatiu i de gestió en relació amb el Pla de transició
del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat del Pla
d’emergències PROCICAT, amb motiu de la Covid-19.
El Departament d’Interior ha fet les contractacions d’acord amb el Decret llei 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. També, a través de la resolució del 13 de març, i prorrogada el 6
d’abril, el 5 de maig i, posteriorment, el 3 de juny, es va autoritzar la tramitació
d’emergència per a la contractació de tots els subministraments, serveis i
mitjans que siguin necessaris per afrontar la situació excepcional derivada de
l’aplicació del Pla d’emergències PROCICAT per emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.
La direcció del Pla de Protecció Civil PROCICAT per malalties emergents va
activar el Pla en el nivell d'emergència 1 el dia 12 de març de 2020.
El Govern fa dues contractacions d’emergència amb motiu de la Covid-19
El Govern ha estat informat de la tramitació d’emergència de dues
contractacions efectuades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb
la finalitat de respondre a la situació d’emergència sanitària provocada per la
Covid-19.
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha declarat d’emergència dues
contractacions, mitjançant resolucions de 12 de maig de 2020, fetes a l’empara
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.
El Govern treu a consulta pública prèvia la modificació del Decret que
regula el catàleg de jocs i apostes i la seva planificació
El Govern celebrarà la consulta pública prèvia a la modificació del Projecte de
Decret que regula el catàleg de jocs i apostes i la seva planificació. L’objectiu
és donar compliment a la Moció 143/XII aprovada pel Parlament el 19 de
desembre del 2019, i informar els sectors afectats pels canvis que es volen
introduir en la normativa vigent.
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El Govern demanarà al Comitè Assessor d’Ètica Pública orientacions
sobre els fets que poden representar infraccions del codi de conducta dels
alts càrrecs
El Govern ha acordat sol·licitar al Comitè Assessor d'Ètica Pública l’emissió
d’orientacions i directrius sobre els fets que poden ser susceptibles de motivar
la incoació d’un procediment sancionador per la infracció del Codi de conducta
dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les
entitats del seu sector públic.
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