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El Govern aprova un nou increment del pressupost per 
valor de 795 milions  
 

 L’operació es realitza a càrrec dels recursos que li corresponen a 
Catalunya del fons Covid-19 estatal 
 

 La nova dotació es destinarà principalment a reforçar el pressupost 
del Departament de Salut i a atendre noves necessitats urgents 
derivades de la pandèmia 

 
El Govern ha aprovat un nou increment dels pressupostos de la Generalitat per 
valor de 795 milions d’euros. Aquesta ampliació dels comptes públics s’efectua 
a càrrec dels recursos que li corresponen a Catalunya del Fons Extraordinari 
Covid-19 estatal, creat per finançar l’impacte de la pandèmia en els 
pressupostos dels territoris. La nova dotació es destinarà principalment a 
reforçar el pressupost del Departament de Salut i a atendre noves necessitats 
urgents derivades de la pandèmia. 
 
Es tracta del tercer increment dels comptes públics que autoritza l’executiu 
català a càrrec del Fons Covid-19, després de les realitzades el juliol (1.230 
milions d’euros) i el setembre (354 milions d’euros). A això s’hi afegeix l’augment 
del pressupost efectuat l’octubre passat (420 milions d’euros) amb motiu de 
l’aprovació d’una taxa de referència del dèficit per al 2020 (0,2% del PIB). En 
conjunt, l’increment acumulat des del juliol és de 2.004 milions, que amb 
aquesta nova ampliació se situarà en 2.799 milions. 
 
La normativa vigent estableix que, per tal d’incorporar nous ingressos als 
comptes públics, s’han de generar els corresponents crèdits pressupostaris de 
despesa per un import equivalent. Per aquesta raó, el Govern ha aprovat avui 
una generació de crèdit per valor de 795 milions, els quals s’ubicaran en la 
partida específica del fons de contingència creada per allotjar tots els recursos 
provinents del Fons Covid-19. Des d’allà s’aniran transferint recursos als 
diferents departaments en funció de les seves necessitats, tal i com s’ha fet dins 
ara amb els altres trams del fons. 
 
L’import generat s’haurà d’ajustar a l’assignació definitiva que autoritzi el 
Ministeri d’Hisenda per a Catalunya d’acord amb els criteris establerts al Real 
Decret Llei 22/2020, de 16 de juliol, pel qual es regula la creació del Fons Covid-
19 i s’estableix les regles relatives a la seva distribució i lliurament. 
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El Govern aprova un decret llei per compensar el sector 
esportiu amb 25 milions d’euros pel tancament de les 
instal·lacions esportives a causa de la Covid-19 
 

 També crea un fons extraordinari addicional per als ens locals dotat 
amb 20 milions d’euros 

 
El Govern ha aprovat un Decret llei que habilita el Consell Català de l’Esport 
(CCE) per atorgar ajuts extraordinaris i d’emergència per valor de 25 milions 
d’euros per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions 
esportives a Catalunya, motivada per les mesures restrictives adoptades per fer 
front a la segona onada de la pandèmia de la Covid-19.  
  
Aquest Decret llei faculta el CCE per a la convocatòria, la tramitació i la resolució 
d’aquesta línia d’ajuts extraordinaris i d’emergència amb l’objectiu de garantir-
ne la màxima simplificació i celeritat administrativa. Es tracta d’ajuts pensats 
específicament per pal·liar els efectes de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 
d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 
al territori de Catalunya, i que preveia, entre d’altres, la suspensió de l'obertura 
al públic de les instal·lacions esportives.  
 
Poden optar a aquests ajuts les persones titulars de la gestió d’instal·lacions 
esportives a Catalunya, tant entitats esportives, com clubs, federacions i 
consells esportius, com empreses del sector, principalment gimnasos, i en 
queden exclosos ens locals de Catalunya, per als quals aquest decret llei crea 
un Fons extraordinari addicional 2020, les persones jurídiques participades en 
més d’un 50% per capital públic i els professionals autònoms, que també 
disposen d’una partida específica d’ajuts per part del Govern. 
 
D’aquesta manera, el Govern vol pal·liar els efectes econòmics derivats del 
tancament de les instal·lacions del sector de l’esport i de l’activitat física a 
Catalunya. La partida de 25 milions vol contribuir a afavorir la sostenibilitat 
econòmica d’aquest sector, així com contribuir al manteniment i a la continuïtat 
de la seva activitat. 
 
Fons extraordinari addicional per als ens locals 
 
El Decret llei també crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals 
dotat amb 20.000.000 d’euros, per finançar les mesures que adoptin per fer front 
a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la Covid-19. Es podran 
beneficiar d’aquest fons els ens locals, els ajuntaments, els consells comarcals 
i el Conselh Generau d’Aran, l'Àrea Metropolitana de Barcelona per l’àmbit del 
Barcelonès i les entitats municipals descentralitzades.  
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El Fons extraordinari es distribuirà de la següent manera: 13.375.967 euros per 
als municipis de Catalunya; 6.280.854 euros per distribuir entre l'Aran i les 
comarques de Catalunya, excepte el Barcelonès; 287.048 euros per a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona; i 56.128 euros per a les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya.  
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El Govern crea el Cens d’Espais de Cultura 
Responsables 
 

 Els equipaments que en formin part obtindran el distintiu ”Espai de 
Cultura Responsable”, una garantia de seguretat per a l’espectador 
davant la Covid-19 i un reconeixement per a l’espai a com a garant 
de la inclusió social 
 

 A partir del 23 de novembre es podrà sol·licitar formar part del cens, 
que s’emmarca en les accions que el Departament de Cultura 
impulsa per a la represa de l’activitat en el sector cultural 

 
El Govern ha aprovat el Decret llei pel qual es crea el Cens d’Espais de Cultura 
Responsables, mitjançant el qual es donarà difusió als espais culturals que 
adoptin protocols sanitaris per a l’espai cultural per prevenir la Covid-19, i que 
es comprometin a adoptar i aplicar programes d’inclusió social. Així, tots els 
espais que formin part del Cens obtindran el distintiu acreditatiu ”Espai de 
Cultura Responsable”, que podran fer visible a les seves instal·lacions i que 
serà una garantia de seguretat per a l’espectador. El distintiu, però, seguirà 
vigent un cop superada la Covid-19 i alhora atorgarà un valor afegit a l’espai 
com a garant de l’accessibilitat i la universalitat de la cultura. 
 
Per formar part del Cens, caldrà fer una sol·licitud a través del portal Tràmits 
gencat de la Generalitat de Catalunya. A partir del proper dilluns, 23 de 
novembre, s’hi podrà inscriure qualsevol tipus d’espai en què es desenvolupin 
majoritàriament activitats culturals i que compleixi totes les condicions del Pla 
d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc. Al mateix temps, es demanarà 
als espais culturals censats que, a través de la seva activitat, prenguin partit i 
es comprometin a minimitzar els efectes nocius que pot provocar l’aïllament 
social i, alhora, fer un pas més per treballar per la inclusió social des de l’àmbit 
cultural. Els espais hauran de promoure mesures inclusives i de millora de la  
salut anímica de la ciutadania orientades a evitar el risc d’exclusió social de 
col·lectius especialment vulnerables per raons econòmiques, socials, de gènere 
o d’inserció social. 
 
La creació del Cens forma part de les accions que el Departament de Cultura 
està impulsant per dur a terme la represa de l’activitat en el sector cultural. Des 
de l’inici de la pandèmia, treballa per preservar la cultura davant de noves 
restriccions per la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i establir una sèrie 
d’accions que donin cobertura als drets culturals dels ciutadans i a les indústries 
i als sectors creatius. En aquest sentit, el passat 22 de setembre, el Govern va 
acordar declarar que la cultura constitueix un bé essencial per al 
desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva.  
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El Govern crea un grup de treball per reduir els terminis 
de concessió de llicències i permisos que afecten 
l’activitat econòmica  

 
 L’objectiu és reduir el terminis dels procediments administratius de 

concessió de permisos, llicències i autoritzacions per realitzar 
activitats econòmiques quan siguin especialment llargs 
 

 Permetrà pal·liar els efectes de l’aturada administrativa decretada 
durant l’estat d’alarma vigent de març a juny, que va endarrerir 
l’atorgament de permisos, llicències i autoritzacions, i, al mateix 
temps, facilitar un entorn més favorable a les empreses perquè 
desenvolupin la seva activitat 
 

 Les activitats més afectades per l’aturada administrativa han estat 
les de major impacte sobre la seguretat de les persones, la salut i el 
medi ambient, i que alhora són molt importants perquè impliquen 
majors inversions econòmiques 
 

 Estarà liderat pel Departament d’Empresa i Coneixement i en 
formaran part representants dels diferents Departaments, de les 
administracions locals i dels agents econòmics del país 

 
El Govern ha aprovat la creació d’un grup de treball amb el món local i els agents 
socials per agilitar la concessió de llicències i permisos que afecten l’activitat 
econòmica. Es tracta de procediments llargs i complexos que ara s’han vist 
endarrerits encara més per la suspensió de terminis que va generar l’estat 
d’alarma decretat el mes de març amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. 
Així, aquest grup de treball, liderat pel Departament d’Empresa i Coneixement, 
vol optimitzar els terminis d’aquests procediments de concessió de permisos, 
llicències i autoritzacions que són especialment llargs i impliquen diferents 
administracions.  
 
L’aturada administrativa decretada el 14 de març amb l’inici de l’estat d’alarma 
i vigent fins a l’1 de juny ha endarrerit l’atorgament de permisos, llicències i 
autoritzacions, sobretot a les activitats econòmiques que tenen impacte sobre 
el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones. Precisament, aquestes 
activitats de major impacte són també les que comporten una major inversió i, 
en conseqüència, les que tenen una major incidència en l’economia, ja que 
involucren un nombre important de treballadors. És el cas, per exemple, de les 
diferents tipologies d’indústries, centres logístics, laboratoris de recerca i 
investigació o centres sanitaris, entre d’altres. 
 
A títol il·lustratiu, aquests són els passos que ha de realitzar una indústria abans 
de poder iniciar la seva activitat: 
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1) Pla especial urbanístic, que en garanteixi la integració al medi on es vol 

emplaçar;  
2) Autorització/llicència ambiental pel risc sobre el medi ambient;  
3) Informe previ d’incendis, per protegir el risc de les persones;  
4) Autorització corresponent en funció del sector d’activitat 

   
Ara, el Govern ha aprovat la creació d’aquest grup de treball amb l’objectiu de 
pal·liar els efectes provocats per aquests endarreriments i d’oferir un entorn més 
favorable a les empreses perquè puguin desenvolupar l’activitat econòmica. En 
concret, el grup de treball identificarà els procediments amb major incidència 
sobre l’activitat econòmica i que tinguin un termini de finalització especialment 
llarg i proposarà les actuacions organitzatives, tecnològiques o jurídiques 
necessàries per reduir aquests terminis, amb la voluntat que no només es 
puguin beneficiar els procediments administratius actualment en tràmit, sinó que 
serveixi perquè es puguin beneficiar la resta d’activitats i empreses que, en 
endavant, vulguin iniciar una activitat nova a Catalunya.  
 
El grup estarà presidit pel conseller d’Empresa i Coneixement i integrat per 
representants del Govern, l’Administració local i els agents econòmics. En 
concret, en formaran part: representants dels departaments competents en 
matèria d’empresa, treball autònom, coordinació interdepartamental, promoció 
econòmica i competència, urbanisme, i medi ambient; les quatre diputacions 
catalanes, l’Associació Catalana de Municipis, i la Federació de Municipis de 
Catalunya, i el Consell de Cambres, PIMEC, Foment del Treball, CECOT, 
Col·legi d’Enginyers i representants de col·legis professionals.  
 
Aquest grup de treball desenvoluparà la seva tasca en els propers sis mesos, 
però en funció de les necessitats podrà prorrogar-ne la durada.   
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El Govern destina 4,59 milions a subvencionar la lluita 
contra la desigualtat social agreujada per la crisi de la 
Covid-19 
 
El Govern ha aprovat destinar 4.595.023 euros a la convocatòria de 
subvencions per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la 
desigualtat agreujada per la crisi social que ha comportat la Covid-19, durant el 
període 2020 i 2021. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  
impulsa aquesta convocatòria de subvencions, d’acord amb el Decret llei, de 16 
de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i 
administratiu. 
 
Els projectes que rebran finançament tenen a veure amb quatre àmbits: la 
regularització administrativa - per exemple, a través del suport jurídic a 
l’arrelament social-; el suport educatiu a famílies; la formació de primera acollida 
per a persones migrades i els plans d’igualtat.  
 
El finançament d’aquests projectes es farà a través de despeses amb càrrec a 
pressupostos d’exercicis futurs del Departament per un import de 4.595.023 
euros. 
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El Govern encarrega un acord marc per comprar 
material sanitari per als treballadors de l’Administració 
pública  
 

 Es prioritzaran els valors socials, la compra de proximitat i la 
minimització de riscos ambientals 

  
 La Comissió Central de Subministraments dissenyarà aquest acord 

que tindrà un any de durada, prorrogable per un exercici més  
  

 S’emmarca en el Pla el Pla d’optimització en la provisió de material 
sanitari del Comitè tècnic de la Comissió de Reconstrucció 
Econòmica (CORECO) 
 

El Govern ha aprovat encarregar a la Comissió Central de Subministraments 
(CCS) la preparació, tramitació i formalització d’un acord marc de compra del 
material sanitari bàsic i de protecció individual en l’entorn laboral del personal 
d’administració i tècnic de la Generalitat i del seu sector públic per fer front a la 
pandèmia del coronavirus. Aquest sistema permet, d’una banda, racionalitzar 
les compres que hagin de realitzar els diferents departaments i adquirir el 
material en funció de les necessitats que vagin sorgint, sense comprometre el 
pressupost de la Generalitat davant la incertesa de l’evolució de la Covid-19. 
D’altra banda, permet garantir la suficient flexibilitat en els aprovisionaments, de 
forma ràpida i a través de proveïdors prèviament homologats.  
 
Segons el text aprovat avui, el nou acord marc, que tindrà una durada d’un any 
prorrogable per un any més, incorporarà criteris socials, mediambientals, de 
proximitat i d’innovació. Així, es tindran en compte valors socials, com ara 
l’ocupació de les persones amb discapacitat, amb risc d’exclusió social o en 
situació d’atur com a conseqüència de la pandèmia; valors ambientals com el 
reciclatge i la reutilització de materials; o  la incorporació de criteris d’economia 
circular, la reducció dels gasos d’efecte hivernacle, l’accessibilitat de la petita i 
mitjana empresa, la capacitat de fabricació i/o distribució en el territori, o la 
innovació en l’ús dels materials, entre d’altres. 
 
Aquesta iniciativa s’emmarca en el Pla d’optimització en la provisió de material 
sanitari que va aprovar el Comitè Tècnic de la Comissió per a l’elaboració del 
Pla per a la reactivació econòmica i protecció social (CORECO), amb l’objectiu 
de fomentar la producció local i guanyar en eficàcia i eficiència en l’adquisició 
d’aquest material. 
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El Govern aprova un Decret llei per habilitar de manera 
transitòria els operadors d’ITV i garantir la continuïtat 
del servei 

 
 La tramitació es va iniciar la setmana passada amb l’aprovació per 

part del Consell Executiu de la memòria preliminar de 
l'Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la 
prestació d’aquesta activitat 
 

El Govern ha aprovat un Decret llei per habilitar de manera transitòria i 
extraordinària els operadors que presten el servei d’inspecció tècnica de 
vehicles (ITV), de manera que es garanteixi la continuïtat d’aquesta activitat fins 
a l’entrada en vigor d’un nou marc jurídic que la reguli. El text preveu que el 
Govern presenti al Parlament un Projecte de llei d’ITV en el termini de 15 mesos, 
la tramitació del qual es va iniciar la setmana passada amb l’aprovació per part 
del Consell Executiu de la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la prestació d’aquesta activitat. 
 
El Decret llei estableix que el servei d’inspecció tècnica de vehicles es 
continuarà exercint pels mateixos operadors que el presten en el moment de la 
seva entrada en vigor, i afecta la totalitat de les 50 estacions fixes i les 10 
estacions mòbils d’inspecció tècnica de vehicles existents a Catalunya. També 
manté vigents les condicions en què presten el servei actualment i suspèn 
l’autorització de nous operadors fins a l’entrada en vigor d’un nou marc jurídic 
que hi doni cobertura.  
 
L’aprovació d’aquest Decret llei respon a la necessitat d’una intervenció 
normativa immediata, ja que el marc jurídic actual que regulava el servei 
d’interès general que són les ITV ha estat modificat de manera substancial per 
diferents pronunciaments judicials, l’execució dels quals podria comportar 
alteracions en la prestació del servei. Amb aquesta actuació, el Govern pretén 
garantir-ne la continuïtat de manera transitòria i excepcional, i també evitar que 
es consolidin situacions que puguin no ser compatibles amb el nou marc jurídic 
que reguli l’activitat. 
 
Tal com estableix la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei que regula el 
règim jurídic aplicable a la prestació del servei d’ITV, aprovada la setmana 
passada, la nova norma haurà de definir de manera integral un model que 
asseguri la qualitat de la prestació del servei d’ITV, aconsegueixi que es presti 
de forma suficient a tot el territori, garanteixi la lliure elecció d’operadors per part 
dels usuaris i redueixi les càrregues administratives injustificades, i que al 
mateix temps mantingui tots aquells requisits relacionats amb la competència 
tècnica dels centres d’inspecció.  
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El Govern dona el tret de sortida a l’elaboració de la llei 
per erradicar l’amiant a Catalunya   
  

 Els objectius són salvaguardar la salut de la població davant 
l’exposició a l’amiant i garantir la seguretat dels treballadors  
  

 Tot i que és un agent químic especialment perillós, utilitzat 
àmpliament per la indústria i la construcció, actualment no hi ha 
l’obligació legal de retirar aquests materials  
 

 El Govern farà una consulta pública prèvia a la redacció del projecte 
per atendre les preocupacions i necessitats de la ciutadania i de tots 
els actors implicats   

  
El Govern ha aprovat la memòria preliminar sobre l’Avantprojecte de llei per a 
l’erradicació de l’amiant a Catalunya, una iniciativa que té per objectiu 
salvaguardar la salut de la població davant l’exposició a aquest agent químic i 
garantir la seguretat dels treballadors. Concretament, preveu retirar de forma 
segura els materials que contenen amiant i garantir que tothom tingui un 
coneixement adequat dels efectes que pot tenir.   
  
La memòria preliminar també recull els problemes que es volen solucionar amb 
la nova normativa, que passen per la presència elevada de materials amb 
amiant en edificis, la manca d’informació comprensible per part de la ciutadania, 
així com el marc jurídic actual, que actualment no obliga a retirar els materials 
que conten aquest agent químic si no s’ha arribat a la fi de la seva vida útil.  
  
Amiant als edificis, manca d’informació i marc jurídic  
  
L’amiant és un agent químic especialment perillós, utilitzat àmpliament per la 
indústria i la construcció. S’estima que a Catalunya l’amiant instal·lat suposa 
més de 4 milions de tones de fibrociment i entre unes 6 i 30 mil tones de 
projectats i calorifugats, entre altres materials. S’ha detectat amiant en vaixells, 
trens, maquinària, dipòsits, túnels, galeries i canonades de les xarxes de 
distribució d’aigües públiques i privades i, en particular, en edificis, tant públics 
com privats.  
  
Tot i que l’ús, producció i comercialització de materials amb amiant es va 
prohibir a l’Estat espanyol l’any 2001, no s’obliga legalment a retirar els 
materials amb amiant instal·lats si no s’ha arribat a la fi de la seva vida útil.   
  
Totes les varietats d’amiant són perilloses i, en aquest sentit, s’ha documentat 
els efectes greus que pot tenir sobre la salut de les persones l’exposició a fibres 
d’amiant. És un greu problema de salut pública tant per a la població 
treballadora que ha estat o està exposada a l’amiant sinó a tota la població, que 
pot estar exposada en altres situacions degut al gran ús que s’ha fet de 
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materials amb amiant i la gran quantitat de materials amb amiant que hi ha 
instal·lats.   
  
Un altres dels problemes que vol solucionar l’Avantprojecte de llei per a 
l’erradicació de l’amiant és el desconeixement per part de la població d’aquest 
agent químic. A molts dels agents implicats els manquen coneixements 
especialitzats i tenen greus deficiències en l’execució de les tasques de 
prevenció, vigilància i aplicació, que amb freqüència estan massa 
fragmentades. Per la seva banda, una part significativa dels treballadors de la 
construcció no sempre reconeixen l’amiant en els edificis quan duen a terme 
tasques de rehabilitació o de demolició, amb el risc d’exposició que això implica. 
Per tant, és important oferir a la ciutadania informació sobre els possibles riscos 
per a la salut de l'amiant en base als criteris d'organismes científics oficials.  
  
Pel que fa al marc jurídic actual, l’Estat espanyol ha seguit les normatives i 
recomanacions europees a l’hora de regular en l’àmbit de l’amiant. És per 
aquest motiu que no existeix una estructura normativa, sinó diverses normes 
que afronten problemàtiques en diversos àmbits: en matèria de residus, de 
transport i abocadors, seguretat i salut laboral i de medi ambient.  
  
Consulta pública  
  
Donat l’abast de la norma proposada, el Govern considera necessari fer una 
consulta pública prèvia a la redacció del projecte per atendre les preocupacions 
i necessitats de la ciutadania i de tots els actors implicats en el moment de 
redactar la norma. A través del Portal de la Transparència, es recolliran les 
opinions i demandes dels ciutadans. La consulta anirà dirigida a col·legis i 
associacions representatives dels àmbits professionals implicats, facultats, 
escoles superiors i tècniques competents en la matèria, entitats ecologistes i 
associacions sindicals, entitats municipalistes i al conjunt de la ciutadania i 
entitats que hi estiguin interessades.  
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El Govern atorga 2 milions per modernitzar la xarxa de 
distribució de reg de la Comunitat de Regants de l'Alt 
Urgell de Tàrrega  
 

 L’ajut també servirà per incorporar-la al sistema del canal Segarra-
Garrigues 

 
El Govern ha aprovat atorgar 2.095.875 euros a la Comunitat de Regants de 
l'Alt Urgell de Tàrrega (CRAU) per finançar les obres de modernització de la 
seva xarxa de distribució de reg i per incorporar-la al sistema del canal Segarra-
Garrigues.  
 
Aquesta Comunitat de Regants ha dut a terme actuacions de millora en les 
seves infraestructures sense ajuts públics, motiu pel qual per poder fer front a 
la inversió de 4.191.750, va haver de recórrer a finançament bancari, el qual ha 
estat sufragat pels regants amb un cànon anual per hectàrea.  
 
Aquestes actuacions es troben incloses dins de la zona regable del sistema 
Segarra-Garrigues, on el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) està duent a terme les obres per a la implantació del 
regadiu, a través del contracte entre l’empresa pública Infraestructures de la 
Generalitat SAU (Infraestructures.cat) i l’empresa Aigües del Segarra-Garrigues 
SA (ASG). 
 
En aquest marc, l’execució o finançament de la totalitat de les obres per part de 
la CRAU ha comportat un greuge comparatiu de caire social i econòmic dels 
regants d’aquesta Comunitat de Regants respecte a la resta de regants del 
sistema Segarra-Garrigues, els quals només han de finançar una part de la 
xarxa de reg executada pel DARP, d’acord amb l’article 47 del Títol IV del Decret 
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós en matèria 
d’aigües de Catalunya. 
 
El DARP ha executat les obres necessàries per dur a terme la connexió entre 
les xarxes de regadiu de la CRAU i les instal·lacions del sistema Segarra-
Garrigues, i des de la darrera campanya de reg s’està subministrant aigua a la 
CRAU des de la xarxa de canonades de l’esmentat sistema de regadiu. 
 
Vist que les obres executades per la CRAU han originat una xarxa de distribució 
que ha passat a formar part de la xarxa de distribució del Segarra-Garrigues, i 
atès que la comunitat de regants ha executat i finançat la totalitat de les 
actuacions de modernització, en data 26 d’abril de 2019 sol·licita al DARP una 
subvenció del 50% de la inversió executada, sol·licitant un import de subvenció 
com a màxim de 2.095.875 euros. 
 
Per tal de facilitar el pagament d’aquesta subvenció per part del DARP i amb la 
finalitat d’interferir el mínim possible en les execucions pressupostàries, s’ha 
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distribuït l’import sol·licitat, 2.095.875 euros, en 10 anualitats, amb un import 
màxim de 209.587 euros cada any.  
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació considera 
convenient donar suport econòmic a la Comunitat de Regants de l’Alt Urgell de 
Tàrrega per modernitzar la seva xarxa de distribució de reg i per poder 
incorporar-se al Sistema Segarra-Garrigues amb les mateixes condicions que 
ho fan els regants d’aquest sistema actualment. 
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El Govern encarrega al CTTI desenvolupar un servei de 
vot digital dins l’Administració Pública 

 
 La dotació per al desenvolupament d’aquesta plataforma és d’un 

milió d’euros  
 

 El mes de març de 2019 ja es va dur a terme un primer projecte pilot 
en el marc de les eleccions sindicals del personal de l’Administració 
de la Generalitat 
 

El Govern encarregarà al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació (CTTI) que desenvolupi una plataforma de vot digital sota demanda 
per al període 2021-2023, a fi d’impulsar vot digital en els processos electorals 
dins les administracions públiques catalanes. L’objectiu del servei és donar 
resposta a les necessitats de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, 
així com a la resta d’administracions públiques de Catalunya i, fins i tot, les 
entitats del seu sector públic. La dotació per al desenvolupament d’aquest 
servei és d’un milió d’euros.  
 
En tractar-se d’un servei TIC, la contractació es fa mitjançant el CTTI, i el 
finançament del contracte anirà a càrrec del Departament de Polítiques Digitals 
i Administració Pública, que decidirà el model de relació amb els departaments, 
entitats i/o organismes sol·licitants del servei. 
 
El Govern ha anat desplegant el vot electrònic dins l’Administració. El mes de 
març de 2019 es va dur a terme un primer projecte pilot en el marc de les 
eleccions sindicals del personal de l’Administració de la Generalitat, amb 
resultats molt positius i una molt bona valoració tant per part dels electors com 
de la pròpia Administració de la Generalitat, impulsora de l’experiència. També 
s’ha introduït el vot electrònic en les eleccions per determinar la representativitat 
de les organitzacions professionals agràries. 
 
Els beneficis del vot digital són molts, en termes de comoditat, seguretat, 
traçabilitat, transparència, flexibilitat, rapidesa i cost. 
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El Govern aprova la creació de la Farga Palau de Ripoll 
com a seu del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica 
de Catalunya 
 

 La Farga Palau és l’exemple més destacat i l’únic visitable que es 
conserva a tot el país del sistema de producció conegut 
internacionalment com a Farga Catalana 

 
El Govern ha aprovat la creació de la Farga Palau de Ripoll com a seu del 
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Aquest 
espai va ser adquirit pel mateix MNACTEC l’any 1997 i, en crear-se l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural l’any 2014, va ser adscrit a aquesta Agència, 
que n’ha proposat la creació com a seu del MNACTEC. 
 
La Farga Palau és l’exemple més destacat i l’únic visitable que es conserva a 
tot el país del sistema de producció conegut internacionalment com a Farga 
Catalana, de forma completa i amb la singularitat de les anomenades trompes. 
L’any 1986, va rebre la designació de lloc d’interès històric metal·lúrgic mundial 
per part de la prestigiosa American Society for Metals. 
 
Des de l’any de la seva adquisició, la Farga Palau de Ripoll s’ha preservat, 
rehabilitat i museïtzat, i s’hi duen a terme de manera regular visites guiades, 
demostracions i activitats didàctiques a través del MNACTEC, en col·laboració 
amb el Museu Etnogràfic de Ripoll. L’espai també forma part de dos projectes 
europeus en l’àmbit de la metal·lúrgia. 
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El Govern regula i protegeix la toponímia en català i 
aranès 
 

 La toponímia té una funció alhora tècnica, cultural i lingüística, i 
forma part del patrimoni lingüístic de Catalunya que cal 
salvaguardar  

 
El Govern ha aprovat el Decret de toponímia, que regula l’establiment i revisió 
de topònims, l’ús de la toponímia catalana i occitana i també la Comissió de 
Toponímia. La toponímia té una funció alhora tècnica, cultural i lingüística. 
Tècnica perquè els llocs es referencien geogràficament, i cultural i lingüística 
perquè vehiculen informació sobre la cultura, la manera de parlar o els costums 
d’aquells que els van anomenar. En aquest sentit, la toponímia catalana és un 
patrimoni col·lectiu que cal salvaguardar com a part del patrimoni lingüístic i 
cultural de Catalunya. 
 
La IX Conferència de les Nacions Unides sobre la normalització dels noms 
geogràfics (2007) considera que formen part del patrimoni cultural immaterial 
de la humanitat i que s’han d’inventariar, protegir i promoure, i exposa la 
contribució més àmplia dels organismes especialitzats de l’ONU a 
l’estandardització dels noms geogràfics i la protecció del pluralisme lingüístic. 
La Comissió de Toponímia és l’encarregada d’adoptar les mesures pertinents 
per tal de difondre la toponímia oficial i estudis de toponímia en general.  
 
El nou Decret actualitza la normativa ara vigent en aquest àmbit que no s’havia 
revisat des de fa gairebé 20 anys (Decret 59/2001 de 23 de gener). Una revisió 
puntual del 2001 (Decret 59/2001, de 23 de gener) regulava la Comissió de 
toponímia, però subsistien necessitats pendents, com ara la manera de dur a 
terme l’establiment de nous topònims generals o la possibilitat de revisió de 
formes toponímiques ja establertes. En els darrers vint anys també hi hagut 
canvis rellevants, especialment pel que fa al reconeixement i oficialitat de la 
llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, que des de 2014 compta amb 
una acadèmia pròpia que exerceix l’autoritat lingüística. 
 
El nou Decret regula, en primer lloc, l’ús de la toponímia a Catalunya, d’acord 
amb les úniques formes oficials a Catalunya, la catalana, i l’aranesa, en el cas 
de l‘Aran, tal com estableix l’Estatut i la Llei 1/1998 de Política Lingüística. 
També preveu l’ús de les formes catalanes dels topònims de tota l’àrea 
lingüística catalana. Així, cal utilitzar les formes Alacant, Elx, Perpinyà, L’Alguer, 
tot i que aquestes localitats comptin amb una forma oficialitzada en castellà, 
francès o italià. Pel que fa a exònims d’arreu del món que tenen forma 
tradicional en català, també en preveu l’ús de la forma catalana, que es pot 
combinar amb l’ús de les formes oficials o altres llengües de cada país. Per 
exemple, Nova York, Nova Delhi, Atenes, Torí, Ginebra, Moscou, etc. 
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Pel que fa la toponímia occitana, a més de l’específicament aranesa que només 
pot ser en aranès, el Decret també impulsa l’ús de formes originàries de l’àrea 
lingüística occitana, atès el caràcter oficial d’aquesta llengua a Catalunya, per 
altra part, també llengua pròpia de l’Aran. 
 
Un dels aspectes principals del Decret és la regulació d’un procediment per a 
establir nous topònims generals o revisar formes ja establertes. Més del 90% 
del corpus toponímic de Catalunya són topònims generals referits a rius, rieres, 
estanys, fonts, serralades, muntanyes, cims, costes, valls, indrets, coves i 
avencs, camins, disseminats, edificacions i restes històriques, etc. Fins ara no 
hi havia un procediment específic per a la toponímia general com sí n’hi ha per 
als topònims de caràcter local (noms de municipis i de nuclis de població). Amb 
el nou procediment s’estableix que, a més de la Comissió de toponímia, són les 
administracions locals les que poden demanar un canvi en la toponímia 
general, de manera que es garanteix la seva participació en qualsevol 
tramitació, a més de ser consultades en tràmit d’audiència previ a la seva 
aprovació. Pel que fa a la toponímia aranesa, a més dels ajuntaments aranesos 
també s’hi preveu específicament el Conselh Generau d’Aran. 
 
Amb les propostes s’haurà de sol·licitar un informe a l’Institut d’Estudis Catalans 
o a l’Institut d’Estudis Aranesi, segons que es tracti d’un topònim català o occità, 
i es preveuen també informes de tipus geogràfic, històric o d’altres que es 
considerin pertinents. 
 
El Decret també regula el Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya, que 
és el catàleg de topònims de Catalunya aprovat tant per la Generalitat com per 
les entitats locals, i que ha esdevingut un instrument de referència, de manera 
que se’n preveu la revisió periòdica. El Nomenclàtor es va publicar el 2003, i se 
n’han fet dues revisions, el 2009, que incorporava 13.000 nous topònims, i el 
2019, que afectava 227 topònims. 
 
Finalment pel que fa a la Comissió de toponímia, que actua com a òrgan de 
coordinació i proposta de fixació oficial dels topònims de Catalunya, s’hi 
incorpora una nova representació de l’Institut d’Estudis Aranesi, acadèmia que 
exerceix l’autoritat lingüística de l’aranès, que es va crear el 2014 (Decret 
12/2014, de 21 de gener), en compliment del nou marc legal que regula 
l’oficialitat de l’occità a Catalunya, la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, 
aranès a l’Aran. D’aquesta manera, la Comissió de toponímia compta amb 
representació de les autoritats acadèmiques a Catalunya, de la llengua catalana 
i de l’occitana. 
 
La Comissió de Toponímia, presidida per la directora general de Política 
Lingüística, Ester Franquesa, va ser creada l’any 2001 pel Govern per vetllar 
per la toponímia de Catalunya i és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta 
en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya. Entre els projectes que 
executa en l’actualitat destaca l’elaboració del Nomenclàtor mundial. L’objectiu 
d’aquest treball és elaborar un corpus normativitzat en català de topònims de 
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fora de l’àrea lingüística catalana, adreçat a un públic general. És una obra de 
gran transcendència en els mitjans de comunicació o el sector editorials i en 
totes aquelles obres de caràcter divulgatiu que contenen cartografia mundial. 
 
El web de la Comissió de Toponímia, a més d'exposar la tasca de l'organisme, 
ofereix informació en matèria de normativa toponímica, un accés al 
Nomenclàtor oficial, criteris toponímics, publicacions i orientacions sobre 
l'establiment de noms de llocs entre d'altres continguts. 
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El Govern aprova destinar 1,2 milions en ajuts als petits 
escorxadors per facilitar l'arrelament de la ramaderia al 
territori i fomentar l'economia local 
 

 La subvenció forma part d’un pla de mesures que permetrà fer 
inversions i afavorir el desenvolupament de cadenes de distribució 
curtes i mercats locals impulsant el manteniment i la conservació 
del patrimoni i de l'ecosistema agroforestal i socioeconòmic 

  
El Govern ha aprovat destinar 1,2 milions d’euros en ajuts als petits escorxadors 
de Catalunya amb l’objectiu de facilitar la fixació del sector ramader al territori 
afavorint l’arrelament de la població al medi rural i desenvolupant cadenes de 
distribució curtes i mercats locals. Aquests ajuts es destinaran a millorar els 
processos productius i de l'eficiència de l'activitat de petits escorxadors de baixa 
capacitat d'ungulats domèstics.  
 
En els darrers anys, han tancat l’activitat diversos escorxadors de baixa 
capacitat i això ha comportat que el bestiar de les explotacions ramaderes s’hagi 
de dur a escorxadors més allunyats. Aquesta situació afecta sovint petites 
explotacions situades a les zones desfavorides i de muntanya, i n’ha ocasionat 
en algun cas el tancament. Molts dels escorxadors petits que encara estan 
oberts a Catalunya es troben en situacions complicades de viabilitat. Per això, 
davant aquest panorama, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació té en marxa un Pla per a fomentar la modernització i la creació de 
petits escorxadors amb un disseny i tecnologia que permetin augmentar 
l'eficàcia i eficiència del sistema productiu. Aquest suport econòmic en 
inversions als escorxadors vol promoure i fomentar la innovació, eficiència i 
competitivitat dels petits escorxadors d’ungulats domèstics que tenen 
compromesa la continuació de la seva activitat. A més, també es vol donar 
suport en la implantació de nous petits escorxadors, com els que és previst que 
es construeixin al Moianès i a l’Anoia.  
  
Aquest pla de suport contribueix també a impulsar el manteniment i la 
conservació del patrimoni i de l'ecosistema agroforestal i socioeconòmic com a 
base per a un desenvolupament rural més resilient en un context de 
competència constant amb les grans distribuïdores. 
 
Actualment, s’està resolent l’ordre d’ajuts d’aquest 2020 destinada a la millora 
dels processos productius i de l’eficiència de l’activitat.  
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El Govern aprova incrementar l’import de les ajudes a 
les Agrupacions de Defensa Vegetal fins a 1,9 milions  
 
Per millorar la sanitat vegetal a Catalunya i fomentar la gestió integrada de 
plagues, el Govern augmentarà el pròxim any 2021 les ajudes a les Agrupacions 
de Defensa Vegetal (ADV). Les subvencions, que enguany han pujat a 
1.800.000 euros, augmentaran per a les actuacions de l’any 2021 a 1.900.000 
euros, destinades a les 120 ADV de què disposem actualment a Catalunya. 
Pròximament, es publicarà la nova ordre de bases d’aquests ajuts. 
 
Les ADV col·laboren amb el Servei de Sanitat Vegetal del DARP en el 
desplegament del Pla anual de vigilància de plagues, principalment de les 
considerades prioritàries i que requereixen un seguiment específic programat 
com ara el foc bacterià, el virus de la sharka dels fruiters o la flavescència 
daurada de la vinya, i també d’aquelles plagues que, tot i no haver-se detectat 
a Catalunya, requereixen un estat d’alerta especial com ara els bacteris Xylella 
fastidiosa i l’HLB dels cítrics, i d’altres en procés de propagació com el bernat 
marbrejat (Halyomorpha halys). 
 
També col·laboren amb les Estacions d’Avisos en el seguiment de les diferents 
plagues i malalties i per esbrinar els moments més idonis d’aplicació dels 
tractaments fitosanitaris. El foment de les ADV és, per aquest motiu, una de les 
prioritats del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en 
matèria de sanitat vegetal. 
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El Govern compensarà amb 1,5 milions les pèrdues 
econòmiques de les explotacions vitícoles com a 
conseqüència de l’afectació de la plaga de míldiu 

 
 Es tracta d’un ajut directe a aquells viticultors afectats amb un 

mínim d’un 35% de pèrdues de producció en la collita del 2020 
 

 La  quantia màxima de l’ajut per a cada beneficiari serà d’un màxim 
de 20.000 euros 
 

El Govern ha aprovat una partida d’1,5 milions d’euros per ampliar la dotació 
dels ajuts destinats a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions 
vitícoles durant la campanya 2020-2021 com a conseqüència de l’afectació de 
la plaga de míldiu. Aquest ajut es va publicar amb una dotació inicial de 4 milions 
d’euros i serà ampliat amb noves dotacions pressupostàries provinents dels 
Fons de Contingència de la Generalitat de Catalunya i de les transferències 
internes de les partides de les diferents direccions generals del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, fins a cobrir les necessitats 
previstes per aquesta convocatòria. 
 
L’ajut té caràcter de subvenció per compensar les pèrdues econòmiques de les 
explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 que hagin experimentant 
un decreixement del rendiment mitjà de la declaració de collita del 2020 d’un 
mínim del 35% respecte a la de la campanya anterior, com a conseqüència de 
la proliferació del míldiu de la vinya, a causa de les condicions meteorològiques.   
 
Aquests ajuts van destinats als titulars d’explotacions vitícoles que siguin 
lliuradores de collita que constin en el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) 
i que en el moment de presentar la sol·licitud siguin persones físiques que 
compleixin amb la condició d’Agricultor/a Professional o persones jurídiques 
que tinguin la condició d’Explotació Agrària Prioritària (EAP). També es poden 
beneficiar d’aquest ajut les persones que hagin percebut una subvenció a la 
primera instal·lació de persones joves agricultores de les convocatòries 2018 i 
2019 o que hagin presentat una sol·licitud d’ajut per a la convocatòria 2020. Per 
a aquests darrers beneficiaris, el requisit d’Agricultor/a Professional esdevindrà 
un compromís a complir en el termini màxim de dos anys des de la data 
d’establiment efectiu. 
 
Les persones sol·licitants i perceptores han de tenir una explotació inscrita en 
el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC), haver presentat la DUN de l’any 
2019 i de l’any 2020; haver lliurat collita durant les campanyes 2019-2020 i 
2020-2021; disposar de les corresponents declaracions de collita i  haver patit  
una reducció mínima d’un 35% en el rendiment mitjà de la declaració de collita 
de la campanya vigent respecte a la de la campanya 2019-2020 com a 
conseqüència de l’afectació de la plaga de míldiu. 
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En els casos de joves que s’han incorporat l’any 2020 o noves explotacions, 
només s’exigirà la collita de la campanya 2020-2021, i la reducció mínima del 
35% es calcularà tenint en compte el rendiment mitjà de la mateixa explotació 
durant l’any anterior i, en cas que no sigui possible, es farà una comparació amb 
el rendiment mitjà total de la verema 2019-2020 a tot Catalunya. 
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El Govern aprova 32 milions d’euros per a la celebració 
de les eleccions al Parlament de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat la transferència de crèdit del Fons de contingència per un 
import de 32 milions d’euros al Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència per atendre les despeses d'organització de les 
eleccions al Parlament de Catalunya, previstes per al proper 14 de febrer de 
2021.  
 
La dotació de 32 milions inclou un increment previst de 8 milions per a les 
mesures necessàries per a l’organització dels comicis en context de Covid-19. 
A més, es preveu una inversió de 6’2 milions per a contractacions d’obres, 
serveis i subministraments imprescindibles per a la celebració de la jornada 
electoral, 4’1 milions d’euros de bestretes als ajuntaments, 1’75 milions en 
dietes per al personal involucrat en els comicis (jutges de primera instància i 
jutges de pau, secretaris d’ajuntaments, personal de l’administració, etc.) i 11’6 
milions de subvencions a les formacions polítiques. 
 
Atès que les eleccions generen una despesa extraordinària, no prevista en el 
pressupost per al 2020, es fa necessari aquesta dotació extra que autoritza el 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.  
 
Concretament, es destinen 32.234.817 euros al departament responsable 
d’organitzar les eleccions, el Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència des de la Subdirecció General de Processos 
Electorals i Democràcia Directa que rep 20.593.018 euros de l’import total del 
crèdit, i els 11.641.798 euros restants es destinen a les subvencions 
corresponents als partits polítics.  
 
D’altra banda, per tal de portar a terme la campanya institucional informativa 
vinculada a la convocatòria electoral, el Govern ha autoritzat també una 
transferència de 2.879.000 euros des del Fons de Contingència a la Secretaria 
de Difusió i Atenció Ciutadana. 
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Nomenaments 

 
Oriol Amorós i March, secretari general del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 
 
Nascut a Barcelona el 1970.  
 
Enginyer tècnic agrícola de formació, amb dos postgraus en Economia Agrària 
i Unió Europea i en Funció Gerencial a les Administracions Públiques. 
 
Té una llarga trajectòria política i institucional. Ha estat diputat al Parlament de 
Catalunya entre el 2003 i el 2006, i entre el 2010 i el 2016, on ha estat, entre 
d’altres, ponent de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
El 2006 va ser nomenat secretari d’Immigració del Govern i el 2016, secretari 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, càrrec que ocupava fins ara. Ha coordinat 
l’acollida i el suport a les persones migrades, la protecció internacional de 
persones refugiades i, més recentment, també totes les polítiques del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de violència 
masclista. 
 
És professor associat d’Estructura Social i Política a la Universitat de 
Barcelona. 
 
 
Marta Cassany i Virgili, secretària d'Afers Socials i Famílies del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
Nascuda a Tarragona el 1970.  
 
Jurista de formació. Té dos postgraus en Gestió Gerencial Local. Funció 
Directiva i Gestió de Personal al servei de les Entitats Locals i un màster en dret 
ambiental. 
 
És funcionària de carrera del cos superior, àmbit jurídic, des de 2004. Ha ocupat 
diverses places dins l’Administració de la Generalitat. És secretària de la Secció 
de Tarragona del Jurat d’Expropiació de Catalunya, des del 2006. Des del 
passat 1 de juliol és directora dels Serveis Territorials a Tarragona, del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
També és professora associada de l’Àrea de Dret Administratiu del 
Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
Universitat Rovira i Virgili, i professora de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 
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Altres acords 
 
El Govern aprova la subvenció a l’agrupació País d’Art i d’Història de les 
Valls Catalanes del Tec i del Ter 
 
El Govern ha aprovat una subvenció de 50.000 euros per a l’agrupació País 
d’Art i d’Història de les Valls Catalanes del Tec i del Ter, per finançar les 
despeses de la dinamització de la marca País d’Art i d’Història. Concretament, 
la subvenció és de 40.000 euros per a l’any 2020 i de 10.000 euros per al 2021. 
El projecte també rep el suport de la Regió Occitània, l’Estat francès i la 
Diputació de Girona.  
 
Per a l’any 2020 s’ha previst la renovació de la marca per al període 2021-2030 
i l’ampliació del territori, amb la incorporació de més municipis del vessant sud: 
de les comarques del Ripollès (1), l’Alt Empordà (6) i la Garrotxa (5). 
 
Els municipis que conformen les Valls Catalanes del Tec i del Ter van obtenir 
aquest distintiu el 2010 i es tracta de l’únic País d’Art i d’Història de caràcter 
transfronterer. Per gestionar aquesta marca, el 2015 es va crear una Agrupació 
Europea de Cooperació Territorial (AECT) integrada per 24 municipis i una 
agrupació de municipis francesos i per set municipis de la comarca del Ripollès 
i la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. La seu és a Prats de Molló. 
 
 
El Govern aprova els estatuts del CAR de Sant Cugat per adequar-los a la 
normativa vigent i millorar el funcionament del centre 
 
El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’aproven els estatuts del Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu (CAR) de Sant Cugat del Vallès, adscrit a la Secretaria 
General de l’Esport i de l’Activitat Física del Departament de la Presidència, per 
tal d’adequar-los al marc normatiu vigent, simplificar l’ordenament jurídic, i 
millorar l’eficàcia i l’eficiència del funcionament de l’entitat. 
 
El nou Decret servirà per ajustar el règim jurídic de funcionament i d’organització 
dels òrgans de govern del CAR a les disposicions de rang legal superior vigents 
en l’actualitat i simplificar l’ordenament jurídic, tenint en compte els principis de 
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. 
L’actualització dels estatuts també contribuirà a millorar l’eficàcia i l’eficiència del 
funcionament del centre. 
 
El Decret aprovat avui s’estructura en un article únic, a través del qual s’aproven 
els estatuts del CAR; en una disposició derogatòria, mitjançant la qual es deixa 
sense efecte el Decret 12/1989, de 24 de gener, pel qual s’aproven els estatuts 
de l’entitat Centre d’Alt Rendiment Esportiu, i el Decret 180/1995, de 30 de maig, 
de modificació parcial de la norma abans esmentada; i en una disposició final 
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relativa a l’entrada en vigor del Decret, que serà efectiva als vint dies de la seva 
publicació al DOGC. 
 
Els estatuts del Centre d’Alt Rendiment s’estructuren en quatre capítols i dinou 
articles. El capítol u regula la naturalesa, l’adscripció, la denominació 
commemorativa, la seu, la finalitat, les funcions, l’activitat i les relacions externes 
i de col·laboració del centre, mentre que el capítol dos regula els òrgans de 
govern del CAR i en defineix la  composició i funcions. Al seu torn, el capítol tres 
regula el règim de funcionament dels òrgans de govern i, finalment, el capítol 
quatre regula els recursos humans i econòmics, i defineix el règim econòmic, de 
contractació, patrimonial i jurídic de l’entitat. 
 
Cal destacar que els estatuts estableixen que la denominació commemorativa 
del CAR és “Centre d’Alt Rendiment Esportiu Josep Lluís Vilaseca de Sant Cugat 
del Vallès”, en honor de qui va ser el primer secretari general de l’Esport de la 
Generalitat i impulsor del centre, que va morir dissabte passat. Aquesta 
denominació es podrà emprar en ocasió de la celebració d’actes commemoratius 
relacionats amb la creació del CAR. 
 
Des de la seva inauguració el 1987, el CAR de Sant Cugat posa a disposició dels 
esportistes que tinguin aptituds per aconseguir un alt rendiment esportiu tots els 
mitjans materials humans, tècnics i científics per aconseguir alts nivells en les 
grans competicions esportives. El Govern va impulsar la creació del centre amb 
motiu de la designació de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 1992 i 
s’ha consolidat com a referent a nivell català, estatal i internacional. 
 
 
L’Executiu subscriu el conveni per a aquest any amb la Delegació del 
Govern per al Pla Nacional Sobre Drogues 
 
El Govern ha aprovat la subscripció del conveni per a l’any 2020 entre la 
Delegació del Govern per al Pla Nacional Sobre Drogues i la Generalitat de 
Catalunya. El conveni en matèria de drogodependències té per objecte finançar, 
per part  de  la Delegació  del  Govern per al Pla Nacional Sobre Drogues, 
actuacions  orientades  a  la reducció de danys, per a persones consumidores 
de drogues en situació d’exclusió social en zones de tràfic i consum a Catalunya 
i intervencions  preventives  per  reduir  l'impacte  dels  consums  de  drogues, 
l’execució de les quals correspon a la Generalitat. 
 
 
El Govern aprova la contractació d’un programa de suport a la reinserció 
dels interns menors de 25 anys  
 
El Govern ha autoritzat una despesa de 285.538 euros per a la contractació del 
programa de suport Impuls Jove, adreçat als interns d’entre 18 i 25 anys del 
Centre Penitenciari de Joves (La Roca del Vallès). Les accions d’aquest 
programa estan adreçades a millorar la relació dels joves amb les seves 
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famílies, amb la resta dels interns i amb la comunitat, per afavorir la convivència, 
la integració familiar i la seva reinserció, un cop acabin la condemna i surtin del 
centre penitenciari.  
 
El Departament de Justícia destinarà aquest import a la renovació per quatre 
anys més del programa de reinserció, que es durà a terme a través d’una entitat 
del tercer sector, en coordinació amb els professionals de la presó.  
 
Impuls Jove està en marxa des del 2016. Mitjançant intervencions individuals i 
de grup,  amb psicòlegs i treballadors socials, es treballa l’autoestima, 
l’autonomia i l’empoderament dels interns que necessiten aquest 
acompanyament, així com la mediació i la conciliació amb la família. 
 
 
El Govern aprova el pagament de 35,3 milions d’euros a ACUAES pel 
conveni del Segarra-Garrigues 
 
El Govern ha donat llum verda al pagament de 35.383.858 euros a l'empresa 
estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) com a conseqüència de la 
sentència 1087/2019, de 19 de desembre de 2019, del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en relació amb l’execució, finançament, i explotació de 
l’obra d’infraestructura hidràulica del Canal de Segarra-Garrigues.  
 
Aquest pagament es realitza per a donar compliment als pagaments establerts 
en el Conveni d’11 d’octubre de 2006, entre ACUAES i el Departament 
d’Agricultura, de Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el qual la Generalitat es 
va comprometre a avançar la part de la inversió del Canal Principal del Sistema 
Segarra-Garrigues que inicialment corresponia als regants. Amb aquest 
pagament es dona un pas més en la normalització en les actuacions del Canal 
Segarra-Garrigues i dels compromisos que havia contret la Generalitat. 
 

 


