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El Govern aprova transferir crèdits dins del pressupost
d’Educació per atendre la despesa arran de la Covid-19
per valor de 67 milions d’euros


La transferència de crèdits es durà a terme entre diferents
capítols del pressupost de 2020 del Departament d’Educació

El Govern ha aprovat avui una transferència de crèdits en el pressupost del
Departament d’Educació per atendre l’increment de despesa no
pressupostada a conseqüència de la Covid-19 durant l’inici del curs 20202021.
D’aquesta manera, s'aprova la transferència de crèdits entre els diferents
conceptes pressupostaris del capítol 5 de la secció pressupostària Fons de
Contingència, als capítols 1, 2 i 4 del Departament d'Educació del
pressupost per al 2020. Aquesta transferència, per un import de 67.678.627
euros, permetrà atendre l’increment de despesa que no estava
pressupostada i que s’ha generat com a conseqüència de l’impacte de la
Covid-19 al sistema educatiu.
El detall de les actuacions finançades amb aquests fons és el següent:
1. Dotació d’un import de 14.859.232€ a la partida dels Consells Comarcals
per als ajuts de targetes moneder que es van utilitzar el curs passat, per a
indemnitzacions a empreses que prestaven serveis de menjador escolar i
per a l’increment de rutes de transport escolar.
2. L’aplicació de mesures de treball no presencial a partir del 13 de març ha
suposat la dotació d’equipament al personal del Departament així com
l’establiment d’eines que permetin fer possible el teletreball. L’impacte
d’aquestes actuacions ha implicat un cost de 4.775.907,16 en el pressupost
TIC del Departament així com de 53.273,81€ en el del Consorci d’Educació
de Barcelona.
3. D’acord amb el Pla d’Equitat Digital, quan es van tancar els centres el curs
passat, es van haver de distribuir els recursos informàtics ja presents als
centres educatius entre aquelles famílies i alumnes que no tenien accés a
aquests dispositius a les seves llars. El cost de les contractacions
associades ha estat de 780.186,22€.
4. L’inici de l’activitat presencial als centres, primer amb el procés de
preinscripció escolar i, a partir de setembre, amb l’inici del curs escolar, ha
requerit l’adquisició d’equipament EPI per a garantir la seguretat dels
treballadors. El cost estimat fins al mes de desembre d’adquisició d’aquests
2
Acords de Govern. 27.10.2020
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

materials és de 7.039.238,46€ en els centres públics i d’1.012.557€ en els
centres concertats.
5. L’aplicació de nous protocols en la neteja i desinfecció dels espais destinats
a l’activitat lectiva implicarà un cost afegit en els serveis de neteja dels
centres públics de 3.000.000€ fins al 31 de desembre de 2020.
6. Assignació extraordinària a les llars d’infants pròpies del Departament de
581.615,34€ per l’efecte de disminució dels ingressos.
7. Realització d’exàmens de salut per determinar el risc dels treballadors en el
moment d’incorporació presencial als seus llocs de treball. Contractacions a
entitats externes per un import total de 790.320€.
8. Ha estat necessari realitzar diverses obres addicionals d’adequació d’edificis
administratius per garantir la seguretat de les persones en relació amb els
nous protocols establerts, per un import total de 303.000€, i en els centres
educatius per un import de 219.786,75€.
9. Per poder portar la gestió dels equipaments inclosos en el Pla d’Educació
Digital de Catalunya, s’ha observat amb posterioritat a l’inici de la seva
implementació que és necessari disposar d’una eina informàtica que permeti
tenir traçabilitat dels equips. Es preveu el desenvolupament de l’eina
informàtica amb un cost de 450.000€.
10. Des del Govern de l’Estat s’ha establert el programa “Educa en digital” per
facilitar la transformació de l’activitat educativa a formats digitals i dotar
d’equips els alumnes que ho necessitin per al seguiment de les activitats
docents de manera no presencial. Aquesta actuació suposa un import de
4.215.678,44€ a assumir per part del Departament d’Educació.
11. Amb l’inici del curs escolar 2020-2021, s’han desdoblat classes per tal
d’establir grups estables i, en la mesura del possible, que aquests siguin de
menor mida que en cursos precedents. Això ha implicat l’increment dels
tutors dels grups que tenen associat un complement en nòmina per aquesta
tasca. El cost per al setembre-desembre d’aquests complements de tutoria
en els docents dels centres públics és d’1.231.252,28€.
12. L’impacte de les mesures de personal establertes per als centres titularitat
del Departament s’ha traslladat a la resta de centres, entre d’altres reforços
de docents i de personal PAS, complements de tutoria, reforços aules
d’acollida, etc. L’import per a centres concertats és de 15.278.416,7€ i per a
centres municipals d’1.241.365,04€.
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El Govern aprova destinar 2 milions d’euros de
romanent a la reactivació del comerç de Barcelona i
dels municipis turístics


El Consell Executiu, a través del Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya (CCAM) del Departament d’Empresa i
Coneixement, ha acordat destinar aquests fons a accions
d’activació del comerç de la ciutat de Barcelona, afectat per la
caiguda del turisme arran la pandèmia, així com al sector comercial
de municipis turístics

El Govern ha aprovat destinar 2.040.206 euros de romanent del Consorci de
Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement,
a la reactivació del sector comercial. Aquests fons es focalitzaran d’una banda,
en la reactivació del comerç a la ciutat de Barcelona, especialment afectat per
la caiguda del turisme arran de la pandèmia i, d’una altra, en ajuts per al sector
comercial de municipis turístics.
En el difícil entorn econòmic actual, cal que el Govern posi en marxa, amb
absoluta urgència, actuacions adreçades a reactivar la demanda i regenerar
l’activitat de les empreses comercials davant la situació de crisi ocasionada per
la Covid-19.
La situació és especialment crítica a les zones del país que han patit més la
davallada del nombre de turistes estrangers durant l’estiu i també en mesos
posteriors. Aquesta circumstància està tenint un efecte devastador en els casos
de municipis costaners amb més de 5.000 habitants i de la ciutat de Barcelona
(molt particularment al districte de Ciutat Vella, integrat pels barris de la
Barceloneta, el Raval, el barri Gòtic, i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera).
Els ajuts al sector comerç de Barcelona s’articularan a través del CCAM,
mitjançant la signatura d’un conveni. Els fons destinats a municipis turístics de
més de 5.000 habitants es distribuiran mitjançant la corresponent convocatòria
de subvencions. Així mateix, també es donarà suport a l’activació de la Taula
de prestigi i revitalització de comerç i de la Taula d’innovació i digitalització
derivades de l’Agenda Comerç 20/21, i dels projectes vinculats a la difusió i la
incentivació de la demanda.
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El Govern atorga 1,1 milions d’euros al Programa de
viabilitat empresarial de PIMEC


Més de 2.000 empreses es beneficiaran d’aquesta iniciativa

El Govern ha aprovat concedir 1.107.000 euros a PIMEC per impulsar el seu
Programa de viabilitat empresarial, que té previst d'arribar a més de 2.000
empreses. Amb aquesta subvenció, vehiculada a través del Departament
d’Empresa i Coneixement, la patronal de la petita i mitjana empresa podrà
finançar aquest programa per al final de l’any 2020 i tot el 2021.
Aquesta iniciativa s’emmarca en les mesures que s’impulsen per pal·liar els
efectes de la Covid-19 i, en el cas d’aquesta subvenció, el Govern vol donar
suport a les petites i mitjanes del nostre país, que representen més del 99% del
teixit empresarial, aprofitant la implantació de Pimec al territori.
El Programa de viabilitat empresarial té com a objectius fonamentals elaborar
una diagnosi de la situació del teixit empresarial de Catalunya i oferir
acompanyament a les empreses per a la seva viabilitat, amb tres finalitats
principals:
1. Diagnosticar, a curt i mitjà termini, la situació i la viabilitat de les
empreses, amb indicadors predictius dels àmbits econòmic, financer,
laboral, estratègic i estructural.
2. Capacitar l’empresari/ària amb el conjunt d’eines necessàries per tal
d’analitzar, reflexionar i identificar els factors claus de canvi per
assegurar la viabilitat de la seva empresa.
3. Estructurar un full de ruta de viabilitat empresarial de l’empresa, on
es defineixin les accions necessàries per assolir els objectius
establerts.
Els beneficiaris
característiques:





del

Programa

seran

empreses

amb

les

següents

Empreses de més de 5 treballadors.
Sectors d’activitat que hagin patit més les conseqüències de la Covid-19.
Matriu o centre de decisió de l’empresa a Catalunya.
Empresa amb una trajectòria vital igual o superior als 3 anys.
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El Govern aprova una aportació de 59 milions d’euros
al Barcelona Supercomputing Center fins l’any 2029


L’Executiu català és el primer a atendre els compromisos derivats
del conveni per al finançament del BSC-CNS

El Govern ha refermat el suport al Barcelona Supercomputing Center – Centre
Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) i al projecte de construcció del nou
superordinador europeu MareNostrum 5 amb l’aprovació d’una aportació total
de 59.154.062,67 euros fins l’any 2029.
Amb aquest Acord, el Govern dona compliment als seus compromisos en el
marc del conveni per al finançament de la gran infraestructura cientificotècnica
catalana per al període 2020-2029, subscrit entre la Generalitat, l’Administració
de l’Estat i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L’Administració de la
Generalitat completa així els tràmits derivats del citat conveni, la materialització
del qual resta ara pendent de l’obtenció del finançament aportat per part de
l’Estat espanyol. D'altra banda, també està pendent el tràmit d'aprovació per
part del Consell de Govern de la UPC.
L’Acord adoptat per l’Executiu aprova les despeses amb càrrec a pressupostos
d'exercicis futurs del Departament d'Empresa i Coneixement, i es distribueixen
en els terminis següents:
Any
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
TOTAL

Import total
13.479.519
7.919.121,47
5.225.102,47
5.225.102,47
5.861.445,69
6.202.436,29
3.810.333,82
3.810.333,82
3.810.333,82
3.810.333,82
59.154.062,67 €

El Barcelona Supercomputing Center és una gran infraestructura científica i
centre de recerca líder en el desenvolupament de tecnologia. La seva capacitat
d'influència es materialitza en l'establiment d'aliances amb companyies
multinacionals i amb la incidència en l'atracció de seus internacionals, així com
en la promoció de la creació de noves empreses derivades.
L'any 2019, la Unió Europea va concedir al BSC-CNS un dels seus projectes
més importants i estratègics: ser la seu d'un dels tres superordinadors pre-exescala, batejat com a MareNostrum 5. El MareNostrum5 tindrà un rendiment
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màxim de 200 Pflops (200.000 bilions d'operacions per segon), que multiplicarà
por 18 el del nucli de l'actual MareNostrum4 (13,7 Pflops), el superordinador
principal actual del centre.
El suport del Govern català a aquest important projecte s’ha evidenciat al llarg
de 2020 amb una aportació de 3,5 milions d’euros, destinada a la construcció
de la nova subestació elèctrica del futur MareNostrum 5. Aquesta aportació
complementa la transferència inicial de 6 milions prevista en els pressupostos
de la Generalitat de 2020, i serà culminada l’exercici 2021 amb una aportació
de 2,5 milions més. D’aquesta forma, el Govern català assumeix íntegrament el
finançament dels 12 milions de la subestació elèctrica imprescindible per proveir
d’energia de mitja tensió del futur supercomputador.
Durant la pandèmia per Covid-19, a més, el BSC-CNS s’ha erigit com un dels
principals actius de la recerca a Catalunya impulsant, liderant i participant en
investigacions relacionades amb el virus SARS-CoV-2. En el seu paper com a
gran infraestructura estratègia, el BSC-CNS és el nucli central de la candidatura
de Barcelona per allotjar la nova seu del Centre Europeu de Previsions
Meteorològiques a Mitjà Termini (ECMWF, per les sigles en anglès).

7
Acords de Govern. 27.10.2020
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern impulsa la nova ‘Economia de l’Espai’ amb la
voluntat d’enlairar una nova indústria que generi 1.200
nous llocs de feina i 280 milions de facturació
● El Govern aprova l’‘Estratègia NewSpace de Catalunya’, que ha de
permetre desenvolupar una nova economia de futur lligada a la
democratització de l’espai mitjançant l’ús de nanosatèl·lits
● Es calcula que el desenvolupament d’aquesta nova economia
digital multiplicarà la generació de llocs de feina del sector
NewSpace per 4 i la facturació per 6 en només 5 anys
● L’Estratègia contempla la creació de l’Agència Espacial de
Catalunya i el llançament dels primers satèl·lits durant el primer
semestre del 2021
El Govern ha aprovat aquest dimarts una estratègia de país en l’àmbit de la
denominada nova economia de l’espai (New Space) per impulsar un nou sector
econòmic d’alt valor afegit generador d’oportunitats, de creixement econòmic i
d’ocupació mitjançant l’ús de satèl·lits més petits i de menor cost, que orbiten a
baixa altura.
La nova economia de l’espai obre una finestra d’oportunitat gràcies a la
democratització de l’espai, fins ara reservada a les grans potències de la
indústria aeroespacial. Gràcies al desenvolupament tecnològic, una forta
reducció de costos i un canvi de paradigma en la manera de desenvolupar
missions espacials, les barreres d’entrada han anat desapareixent i avui es
poden oferir nous serveis basats en satèl·lits, les seves dades i l’ús de l’espai
per part de diferents sectors productius del país.
Impulsada pel Departament de Polítiques Digitals, l’estratègia està dissenyada
perquè Catalunya pugui consolidar i maximitzar el seu lideratge en el camp dels
nanosatèl·lits. Es calcula que el desenvolupament d’aquesta nova economia
d’alt valor afegit generarà 1.200 nous llocs de feina i una facturació de 280
milions d’euros fins al 2025. En només 5 anys, per tant, es preveu multiplicar
per 2,5 el nombre d’empreses que avui es dediquen al sector fins arribar a les
75, i multiplicar per 4 els llocs de feina i per 6 la facturació.
El NewSpace proporciona oportunitats d’ús i explotació de plataformes
espacials per a aplicacions molt diverses, incloent-hi la recerca científica, el
desenvolupament i qualificació de tecnologia espacial, l’observació de la Terra
i les telecomunicacions. Permet millorar la gestió del territori a partir de les
dades obtingudes de l’observació de la Terra i desenvolupar nous serveis
basats en tecnologies avançades per a ciutadania, empreses i administració.
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A més, la integració de xarxes de comunicacions de nanosatèl·lits i tecnologia
5G permetrà disposar de cobertura homogènia d’Internet de les Coses arreu del
territori —continuïtat de serveis independentment de la zona del territori on ens
trobem— i complementar així les capacitats i cobertures dels operadors de
serveis.
Primeres actuacions de l’Estratègia
En el marc de l’Estratègia, el Govern crearà l’estructura administrativa per
gestionar i desplegar l’aplicació de les polítiques i actuacions en aquest àmbit:
la nova Agència Espacial de Catalunya.
La primera actuació és la posada en marxa d’una infraestructura experimental
avançada de telecomunicacions en l’àmbit New Space a Catalunya en
col·laboració amb l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).
El projecte, que compta amb un pressupost de 2,5 milions d’euros, inclou la
definició, el disseny, la construcció i el llançament de dos nanosatèl·lits per
desplegar i validar aplicacions i serveis experimentals de connectivitat global
d’Internet de les Coses (IoT) i de procés d’imatges i teledetecció d’observació
terrestre.
El llançament d’aquests dos nanosatèl·lits, previst per al primer semestre del
2021, permetrà a l’Administració disposar de cobertura en zones del territori que
a data d’avui no estan cobertes i, alhora, l'obtenció d'imatges de la Terra des de
l'espai en diferents bandes espectrals per desenvolupar noves solucions
tecnològiques que permetin millorar els serveis de la Generalitat de Catalunya i
de diferents sectors productius de l’economia i societat catalana.
Un sector en creixement
Actualment, Catalunya ja disposa d’un cert lideratge en aquest sector amb prop
de 30 empreses emergents, algunes d’elles líders a escala mundial, com
OpenCosmos, Sateliot, Pangea o Zero2Infinity. Compta també amb 13 centres
de recerca i innovació punters en aquest camp com la UPC —i en particular,
l’UPC NanoSat Lab, pioner en aquest camp a Catalunya—, l’Institut d’Estudis
Espacials de Catalunya (IEEC), i, més recentment la Fundació i2CAT i el CTTC,
així com amb un dels centres d’incubació de negocis de l’Agència Espacial
Europea, la ESA BIC Barcelona, ubicat al Parc Mediterrani de la Tecnologia de
Castelldefels.
El NewSpace és un nou espai econòmic amb un enorme potencial de
creixement que permetrà desenvolupar un nou mercat i un nou teixit tecnològic
amb un efecte catalitzador d’altres tecnologies digitals com la impressió 3D, la
intel·ligència artificial, l’electrònica avançada per sensors i ordinadors i les
comunicacions mòbils de nova generació.
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Actualment, ja hi ha diversos països (com Estats Units, Canadà, Luxemburg,
Finlàndia, Singapur i els Emirats Àrabs) que disposen d’una estratègia en
l’àmbit del NewSpace.
L’Estratègia compta amb un pressupost total de 18 milions d’euros (per al
període 2020-2023 i amb cofinançament FEDER) i està liderada pel
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb la col·laboració
del Departament d’Empresa i Coneixement i del Departament de Territori i
Sostenibilitat, i la participació de la resta de departaments de la Generalitat.
Més informació sobre l’Estratègia New Space de Catalunya aquí
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El Govern autoritza la participació del Vall d’Hebron en
l’Aliança Europea d’Hospitals Universitaris



L’objectiu és crear una xarxa d’ecosistemes sanitaris sostenibles a
Europa que assoleixin la millor qualitat assistencial possible amb
els recursos disponibles
Aquesta participació busca posicionar l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron com un dels hospitals universitaris europeus
capdavanters i de referència de l’ecosistema biomèdic europeu

El Govern ha aprovat avui autoritzar la participació de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de
l’Institut Català de la Salut, en l’associació internacional sense ànim de lucre
Aliança Europea d’Hospitals Universitaris (European University Hospital
Alliance). Així mateix, l’Executiu n’ha aprovat els Estatuts i n’ha autoritzat la
signatura de l’Acta de constitució.
L'Aliança Europea d'Hospitals Universitaris (European University Hospital
Alliance, en endavant EUHA) és, actualment, una aliança estratègica formada
per nou dels hospitals universitaris més rellevants d'Europa:










Assistance Publique - Hòpitaux de Paris (AP-HP)
Charité Universitatsmedizin
Erasmus MC, Roterdam
Ospedale San Raffaele
Karolinska University Hospital
King's Health Partners
UZ Leuven
AKH Wien & MedUni Wien
Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Els membres de l’EUHA han considerat que, per tal d'intensificar les seves
activitats i lligams, és convenient constituir una associació internacional sense
ànim de lucre. En aquest sentit, l’objectiu de l’EUHA, és crear una xarxa
d’ecosistemes sanitaris sostenibles a Europa que assoleixin la millor qualitat
assistencial possible amb els recursos disponibles.
Des d’un punt de vista d’oportunitat i estratègia, la participació de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron de l’Institut Català de la Salut en aquesta associació
internacional permetrà treballar conjuntament amb els millors hospitals
universitaris d’Europa i assolir l’objectiu d’aprendre i compartir bones pràctiques
en diferents àmbits (gestió, assistència, docència, recerca), alhora que permetrà
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també establir col·laboracions i sinèrgies rellevants d’alt valor afegit en l’àmbit
europeu. Aquesta participació busca posicionar l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron com un dels hospitals universitaris europeus capdavanters i de
referència de l’ecosistema biomèdic europeu, amb capacitat d’influència dins
d’aquest entorn.
Per tant, participar en la nova associació de l’EUHA tindrà un impacte positiu en
les activitats de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron, en concret:








Atorgarà visibilitat i reconeixement internacional.
Conceptualitzarà un llibre blanc (white paper) d’estratègies basades en
dades de salut per empoderar els pacients.
Permetrà formar part de les sessions de seminaris internacionals de
trobades d’experts ("Meet the Experts"), liderades pels col·laboradors de
salut principals (“King’s Health Partners).
Suposarà formar part d'una plataforma per promoure una agenda
estratègica, tant a nivell d'assistència sanitària, com en estratègia/gestió
hospitalària i en formació mèdica i recerca.
Permetrà tenir veu a Europa en l’elaboració de polítiques sanitàries i de
finançament mitjançant la relació amb la DG Sante i la DG Research.
Donarà accés a una xarxa de col·laboradors (“partners”) estratègics, a
bones pràctiques i a la comparativa amb els millors hospitals d'Europa.
Facilitarà col·laboracions i la creació de consorcis mitjançant una xarxa
ja constituïda de col·laboradors destacats.
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Altres acords
El Govern aprova el Decret de reestructuració interna del Departament
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Entre altres modificacions, el
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (CETC) passa a dependre
directament de la Secretaria General. El CETC és el centre d’anàlisi i reflexió
del Govern que té com a principals objectius estudiar i avaluar les tendències
de l’entorn contemporani que afecten la realitat catalana i universal,
especialment els relacionats amb l’anàlisi i prospectiva dels camps
tecnoeconòmic, sociopolític, de gènere, ètic, etc. Seguiran depenent també de
la Secretaria General la Direcció de Serveis, l’Assessoria Jurídica, el Gabinet
Tècnic i la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.
D’altra banda, s’adequa l’estructura del Departament al Decret 228/2019, de 5
de novembre, dels òrgans col·legiats estratègics de l'àmbit de l'administració
digital, dels empleats públics i de la supervisió i governança de les entitats del
Sector Públic institucional de l'Administració de la Generalitat, que obliga a
determinar en els decrets d’estructura de cada departament la unitat que
assumeix les funcions d’informació i coordinació entre la Comissió del Sector
Públic Institucional, els departaments i les entitats dependents. S’estableix que
serà el Gabinet Tècnic, depenent de la Secretaria General.

El Govern crea una borsa de treball per a personal subaltern i
administratiu en centres i serveis educatius
El Govern ha aprovat crear la Borsa de treball per a la provisió amb personal
funcionari interí de llocs de subaltern, auxiliar administratiu i administratiu en
centres i serveis educatius del Departament d'Educació. Amb aquest acord de
Govern es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal
d’Administració i Tècnic de la Generalitat de Catalunya, de data 20 de gener de
2020, per a la creació d’una borsa de treball per proveir de forma temporal
aquests llocs de treball.
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