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El Govern aprova un Decret llei que permet crear un 
registre de persones treballadores autònomes 
afectades econòmicament pel coronavirus 
 

 El text simplifica el sistema de concessió de subvencions en 
situacions d’emergència i en garanteix una tramitació àgil i ràpida 
 

 S’eximeix del pagament de l’impost de transmissions patrimonials 
oneroses al sector de la restauració per l’ús de terrasses a la via 
pública i a la venda ambulant o no sedentària, durant els exercicis 
de 2020 i el 2021 

 
El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei amb mesures urgents de 
caràcter administratiu, tributari i financer per fer front als efectes econòmics 
derivats de la pandèmia del Covid-19. En aquest sentit, la norma aprovada avui 
preveu, d’una banda, la creació un registre de persones treballadores 
autònomes afectades econòmicament pel coronavirus, que s’activarà en els 
propers dies, per tal de facilitar-los l’accés als ajuts econòmics de l’administració 
i simplificar els procediments que han de seguir per aconseguir-los. De l’altra, 
es bonifica un 100% l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses que 
han de pagar les terrasses i els mercats ambulants a Catalunya durant el 2020 
i  el 2021, i se suspenen els terminis de caducitat de les autoritzacions 
d’emplaçament i permisos d’explotació de les màquines recreatives dels 
establiments d’hostaleria. 
 
En matèria administrativa, el nou text simplifica la concessió de subvencions per 
part de l’administració i posa en marxa un procediment excepcional per quan es 
produeixin dues casuístiques concretes: que es tracti d’ajuts extraordinaris que 
cal afrontar davant de situacions d’emergència i que el nombre potencial de 
beneficiaris sigui molt elevat. Quan l’administració hagi d’atendre aquesta 
tipologia d’ajuts, abans de publicar la convocatòria corresponent podrà 
incorporar un tràmit d’inscripció prèvia que li facilitarà la informació necessària 
per dimensionar amb més garanties l’univers de possibles beneficiaris i, a l’hora, 
suposarà una simplificació dels tràmits que aquests hauran de dur a terme. 
 
En el cas de les persones treballadores autònomes, aquest tràmit d’inscripció 
prèvia es canalitzarà a través d’un registre que el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies activarà en els propers dies, mitjançant la publicació d’una 
ordre.  
 
La finalitat d’aquesta mesura és donar eines a l’administració perquè pugui 
respondre a la necessitat d’ajudes extraordinàries de la població, amb rapidesa, 
agilitat i amb totes les garanties jurídiques, i, a la vegada, permetre que 
l’administrat hagi de complir els menors tràmits possibles. Així, la simple 
inscripció al registre ja tindrà efectes de sol·licitud de l’ajut i les dades facilitades 
pels interessats tindran valor de declaració responsable, que servirà per 
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acreditar els requisits per ser beneficiari de l’ajut i per a posteriors ampliacions 
o noves convocatòries amb el mateix objecte i característiques, en el termini 
d’un any des de la primera convocatòria. 
 
Finalment, el nou text determina que aquests tipus d’ajuts de caràcter 
extraordinari seran objecte de control posterior per part de la Intervenció 
General i regula l’abast d’aplicació d’aquest control i els seus efectes. 
 
Mesures fiscals 
 
Des de l’inici de la pandèmia, el Govern de la Generalitat també ha adoptat 
altres mesures extraordinàries de diferent tipus amb l’objectiu d’intentar pal·liar 
els seus efectes en els sectors de l’hostaleria, la restauració i la venda ambulant 
o no sedentària, uns dels més castigats econòmicament durant els darrers 
mesos per les suspensions de la seva activitat. 
 
En aquest sentit, en matèria fiscal, el Decret inclou una bonificació del 100% de 
la quota tributària en l’àmbit de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídic documentats, en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses 
(ITPO), per les concessions administratives o actes administratius equiparables 
que atorguin l’aprofitament privatiu del domini públic per a determinats usos, 
que s’hagin meritat entre l’1 de gener del 2020 i el 31 de desembre de 2021. Els 
destinataris són els establiments de restauració com bars, restaurants i 
cafeteries que disposen de terrasses que ocupen la via pública, així com el 
sector de la venda ambulant. La finalitat de la mesura és reduir la càrrega 
tributària d’aquells sectors que s’han vist greument afectats per les mesures 
restrictives adoptades per a fer front a la propagació del virus, com ara 
limitacions d’obertura al públic; d’aforament; de mobilitat; de tancament 
perimetral, entre d’altres. 
 
Mesures administratives 
 
També en matèria administrativa i per tal d’ajudar al sector de la restauració, el 
Decret preveu la suspensió dels terminis de caducitat d’autoritzacions 
d’emplaçament i permisos d’explotació de les màquines recreatives del tipus B 
dels establiments d’hostaleria i assimilats, així com d’inscripció de les empreses 
operadores de màquines recreatives. El calendari afectat va des del 3 de 
novembre, coincidint amb l’entrada en vigor del Reial decret 956/2020 que 
prorrogava l’estat d’alarma, fins al 30 de juny del 2021. L’objectiu de la mesura 
és evitar que corri el temps per la caducitat dels emplaçaments d’aquestes 
màquines que no s’han pogut explotar per la suspensió de l’activitat econòmica.  
 
El Decret llei s’estructura en tres capítols, sis articles, dues disposicions 
addicionals i una final d’entrada en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.  
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El Govern aprova un nou ajut de 3,5 milions per a 
instal·lacions juvenils per fer front a l’impacte de la 
Covid-19 
 

 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amplia la dotació 
de 3,6 a 6,5 milions per a l’ajut als professionals de la cultura 

 

 Es modifiquen altres decrets anteriors per perllongar mesures 
extraordinàries per la pandèmia 

 
El Govern ha aprovat crear un nou ajut per a instal·lacions juvenils com a 
mesura extraordinària per fer front a les conseqüències socials de la Covid-19 
dotat amb 3,5 milions d’euros. Es tracta d’un ajut impulsat pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies dirigit a les entitats, empreses i autònoms que 
són titulars o gestors d’instal·lacions juvenils.  
 
Els nous ajuts a les instal·lacions juvenils són compatibles amb els creats 
anteriorment per instal·lacions juvenils pel decret 41/2020 (impulsats pel 
Departament d’Educació), amb la diferència que aquests nous tenen en compte 
el nombre d’instal·lacions de les quals és titular o gestora la persona 
beneficiària, així com les places registrals d’aquests espais. 
 
En el Decret llei aprovat avui també es modifiquen decrets anteriors impulsats 
per fer front a la pandèmia en l’àmbit social i de les cooperatives per perllongar 
les mesures extraordinàries. Els canvis també modifiquen el procés de 
sol·licitud d’ajuts a professionals de la cultura i a entitats del tercer sector social: 
s’elimina  l’ordre cronològic, es preveu ampliar el pressupost i es prioritza les 
persones amb menys ingressos. El Decret es publicarà al DOGC aquest  dijous, 
en tràmit ordinari. 
 
6,5 milions d’euros per als ajuts als professionals de la cultura 
 
El Decret d’avui modifica la Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-
19, que regula els ajuts extraordinaris destinats als professionals i tècnics de 
les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats 
culturals. A més a més, s’incrementa el pressupost destinat a aquests ajuts fins 
als 6,5 milions d’euros i s’estableix que el criteri per atorgar els ajuts és la 
presentació dins del termini, sempre que s’acompleixin els requisits que es 
preveuen i d’acord amb la disponibilitat pressupostària. En cas que no hi hagi 
prou dotació pressupostària, i en cas que no es pugui ampliar l’import, els ajuts 
s’hauran d’atorgar prioritàriament i preferentment als beneficiaris amb menys 
ingressos, i fins a l’exhauriment total de la dotació. També es garanteix l’agilitat 
en el procés, la tramitació i el pagament d’aquests ajuts als professionals i 
tècnics del sector cultural més necessitat en aquests moments. 
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Alhora, es clarifiquen els conceptes que s’inclouen en els imports dels serveis 
en matèria d’acolliment i adopció en el Decret llei 39/2020, i s’estableixen noves 
condicions per millorar la prestació de serveis en els casos en què s’hagin de 
prestar mitjançant contractes o convenis. 
 
3,5 milions d’euros per a ajuts al tercer sector 
 
Pel que fa al suport a les entitats del tercer sector social, es modifica el Decret 
llei 42/2020 de 10 de novembre i s’estableix l’ampliació de la dotació 
pressupostària en cas que s’exhaureixi el crèdit inicial de 3,5 milions d’euros 
per atendre totes les sol·licituds que compleixin els requisits per ser-ne 
beneficiari. També es modifiquen determinats articles per fer aclariments sobre 
les entitats beneficiàries, també en relació amb els efectes de les declaracions 
responsables (inexactituds, falsedats...) i es tracta d’equiparar l’ajut a altres 
ajuts de compensació que està aprovant el Govern. 
 
En l’àmbit de les cooperatives, el Projecte de decret preveu perllongar algunes 
de les mesures extraordinàries que es van aprovar al maig per pal·liar els 
efectes de la pandèmia de la Covid-19 (en el Decret llei 19/2020). A més de 
perllongar-se, s’estén la potestat del Consell Rector de les societats 
cooperatives de convocar també les assemblees ordinàries, amb l’antelació que 
consideri, així com ampliar el termini per notificar als socis  les actes de les 
assemblees virtuals de 3 a 15 dies. També s’inclou estendre fins a la propera 
assemblea que es convoqui (no més tard del 31 de desembre de 2021) els 
nomenaments dels càrrecs de les societats cooperatives i dels diferents òrgans 
socials, el mandat dels quals caduqui durant l’any 2020 i amb anterioritat al 9 
de maig de 2021. 
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El Govern aprova destinar 500 milions d’euros per 
pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 a 
Catalunya  
  
El Govern ha aprovat destinar el Departament de Salut una partida de  500 
milions d’euros per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19 a 
Catalunya. En aquest sentit, l’Executiu ha autoritzat la transferència de crèdits 
del pressupost per al 2020 per tirar endavant aquesta injecció de diners.  
  
Paral·lelament, el Departament de Salut està intensificant des d’aquesta 
setmana els cribratges poblacionals per anar a buscar el virus i frenar els casos 
de la Covid-19 al país. En aquest sentit, ja s’han començat a fer cribratges 
massius a municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, com ara Badalona, 
Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, la Llagosta i Mollet. També 
s’han iniciat altres cribratges a municipis de les comarques de Lleida i Girona. 
A més, Salut farà cribratges setmanals a les residències, cribratges a clubs 
esportius i es faran PCR amb kits d’automostra, que els ciutadans recolliran a 
la farmàcia, un sistema de cribratge molt similar al del càncer de còlon. El 
Departament de Salut també ha reforçat el sistema de rastreig amb 500 
persones més en els circuits, entre d’altres mesures.  
  
Mentrestant, la Generalitat ja treballa en l’estratègia de la vacunació contra la 
Covid-19 a Catalunya i ja ha comprat 10 milions de xeringues per tenir a 
disposició per quan es pugui començar a vacunar a la població. Un grup estable 
intern està treballant des de fa setmanes en aquesta estratègia i ho fa també 
amb coordinació amb el Ministeri de Sanitat.  
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El Govern autoritza una transferència de 65,1 milions 
per fer front a les despeses addicionals del transport 
públic arran de la Covid-19 

 

 

 Els fons es distribuiran entre l’ATM de Barcelona, l’ATM del Camp 
de  Tarragona, l’ATM de Girona, l’ATM de  Lleida, i els serveis de 
transport d’autobús interurbà de competència de la Direcció 
General de Transports i Mobilitat   
 

 L’objectiu és pal·liar la pèrdua d’ingressos vinculada a la davallada 
de viatgers i l’increment de costos per les mesures de neteja i 
seguretat en els serveis contra la Covid-19 

 

                      
El Govern ha autoritzat una transferència de crèdit al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de 65,1 milions, amb càrrec als Fons Covid-19 (creats mitjançant 
el Reial Decret-llei 22/2020), del Fons de contingència, per tal de poder atendre 
necessitats inajornables relatives a l’àmbit del transport públic generades per la 
pandèmia. 
 
Així, es transferiran 50 milions a l’ATM de Barcelona, i 4,4 milions a les ATM del 
Camp de Tarragona, Girona i Lleida. Es tracta de pal·liar tant la pèrdua 
d’ingressos tarifaris, per la disminució de la mobilitat derivada de les restriccions 
de la Covid-19, com l’increment dels costos per a les mesures adoptades per 
millorar la neteja i seguretat dels serveis.  
 
Finalment, 10,7 milions serviran per atendre part de les necessitats de 
finançament per l’efecte de la Covid-19 sobre els ingressos i costos dels serveis 
de transport d'autobús interurbà de competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
La pandèmia ha ocasionat un greu impacte econòmic en l'explotació del conjunt 
de serveis del sistema de transport públic que s’ha mantingut durant tot aquest 
període d’emergència sanitària amb una oferta adequada per atendre la 
mobilitat dels ciutadans. Fins i tot en el moment de màxima restricció de 
mobilitat durant el confinament del primer estat d’alarma per garantir la mobilitat 
obligada per a la prestació de serveis essencials. 
 
L’oferta de serveis s’ha anat ajustant de manera progressiva i a hores d’ara es 
manté una oferta del 100% dels serveis existents abans de l’inici de la pandèmia 
atenent a les prescripcions establertes per les autoritats sanitàries, tot i que el 
nivell actual de la demanda se situa entre el 50 i el 60%. 
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El Govern aprova un conjunt de mesures per reduir el 
període mitjà de pagament a proveïdors de la 
Generalitat i del seu sector públic 

 

 S’agiliten els circuits de tramitació de les factures i s’habilita un 
sistema gratuït de generació i registre de factures electròniques 
per als proveïdors 
 

 L’objectiu és que l’any vinent el PMP de la Generalitat torni a situar-
se per sota dels 30 dies  

 
El Govern ha aprovat la posada en marxa d’un conjunt de mesures per reduir el 
període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) de la Generalitat i del seu sector 
públic, les quals agiliten la tramitació de factures, generalitzen la implementació 
de la factura electrònica i ajusten els terminis de gestió dels pagaments. 
 
En relació amb la tramitació de factures: 
 

 L’acord preveu una millora dels circuits (a nivell organitzatiu, operatiu i 
tecnològic) per reduir un 20% el termini mitjà de tramitació de factures 
 

 S’estableix un termini màxim en el tràmit de conformitat de les factures i 
s’agilita el retorn d’aquelles que s’hagin d’esmenar 
 

 El departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda incorporarà 
indicadors de seguiment als sistemes informàtics corporatius per tal de 
supervisar els estats de tramitació de les factures a tot el sector públic 
 

 Des de l’1 de desembre de 2020, el Departament de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda rebutjarà del registre comptable de factures totes 
aquelles que excedeixin un període de sis mesos des del seu registre 
sense haver estat degudament conformades per l’òrgan corresponent; a 
partir del dia 1 d’abril de 2021, aquest període màxim es rebaixa a quatre 
mesos. 
 

En relació amb la implementació de la factura electrònica 
 

 En els plecs de clàusules administratives dels contractes, així com en la 
formalització dels convenis, s’estableix l’obligació de presentar les 
factures en format electrònic (les factures en paper només podran 
emetre’s de forma excepcional) 
 

 El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda habilitarà 
en el termini de sis mesos un generador gratuït de factures electròniques 
per als proveïdors, adreçat especialment a les petites i mitjanes 
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empreses. L’objectiu és que, un cop generada la factura, aquesta es 
registri automàticament en el registre comptable de factures de la 
Generalitat, de forma que la generació de la factura, la signatura i 
l’enviament al departament o entitat corresponent es faci en un sol acte. 
 

 Les factures en paper s’incorporaran al sistema informàtic econòmic i 
financer corporatiu mitjançant un procés homologat de digitalització 
segura de factures.  

 
En relació amb la gestió dels pagaments de les factures 

 

 Es prioritzarà el pagament segons la data de venciment o antiguitat de la 
factura. 
 

 S’augmentarà la freqüència de remeses de pagaments per ajustar al 
màxim els terminis i la disponibilitat del sistema corporatiu de 
centralització de tresoreria. 
 

 Es farà seguiment de les entitats que, de manera reiterada, tinguin un 
PMP superior al que estableix la normativa, per tal d’analitzar les causes 
que ho motiven i les circumstàncies d’aquestes entitats en termes de 
liquiditat i dèficit. 
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El Govern aprova el conveni per finançar el Barcelona 
Supercomputing Center fins al 2029 

 
 L’Executiu aportarà més de 59 milions d’euros per al funcionament 

de la gran instal·lació cientifico-tècnica catalana 
 

 Aquest acord serà determinant en el desenvolupament del 
MareNostrum 5, un dels tres supercomputadors europeus d’última 
generació  

 
El Govern ha aprovat la subscripció del conveni per al finançament del 
Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació 
(BSC-CNS) entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Empresa i Coneixement; el Govern espanyol, i la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). 
 
A través d’aquest conveni, el Govern es compromet a realitzar aportacions 
econòmiques per valor de 59.154.062,67 euros per al funcionament de la gran 
instal·lació cientifico-tècnica catalana durant el període 2020-2029. Aquest 
finançament es distribuirà al llarg dels deu anys de vigència del conveni de la 
forma següent: 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

13.479.519,00 7.919.121,47 5.225.102,47 5.225.102,47 5.861.445,69 

 

2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 

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 nou acord de col·laboració entre les tres institucions dona continuïtat al 
conveni de col·laboració per a la creació, construcció, equipament i explotació 
del BSC-CNS signat el 2015, que va expirar el 31 de desembre de 2019. A 
banda del conveni ara formalitzat, el suport de l’Executiu al BSC-CNS i al 
projecte de construcció del nou superordinador europeu MareNostrum 5 ja 
s’havia concretat amb dues aportacions extraordinàries durant els anys 2018 i 
2019 per finançar l'habilitació del site del futur supercomputador per un valor 
total de 1.229.500 euros. 

 
Posteriorment, el Govern ha contribuït a aquest important projecte assumint 
íntegrament el finançament dels 12 milions d’euros per a la construcció d’una 
nova subestació elèctrica imprescindible per proveir d’energia de mitja tensió el 
futur supercomputador. 

 
Punta de llança de la recerca a Catalunya 

 
El Barcelona Supercomputing Center és una gran infraestructura científica i 
centre de recerca líder en el desenvolupament de tecnologia. La seva capacitat 
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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. També és un 
promotor i actor principal de recerca bàsica a Catalunya perquè els seus 
programes són lloc de trobada natural de la ciència plurisdisciplinària.  

 
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 superordinadorspre-ex-
escala, l’última generació de supercomputadors europeus, batejat com a 
MareNostrum 5. El MareNostrum5 tindrà un rendiment 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.  

 
Durant la pandèmia de la 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 una de les noves seus del Centre Europeu de 
Previsions Meteorològiques a Mitjà Termini (ECMWF, per les sigles en anglès). 
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El Govern aprova prorrogar el Pla Estratègic de Recerca 
i Innovació en Salut 2016-2020 
 
El Govern ha aprovat estendre la vigència del Pla Estratègic de Recerca i 
Innovació en Salut 2016-2020 (PERIS). L’actual pla impulsat pel Departament 
de Salut havia de ser substituït a principis d’any per un de nou pel període 2021-
2027, però el procés que s’ha de seguir habitualment per a la disposició d’un 
nou pla s’ha vist alterat amb la pandèmia de la Cocid-19, que ha comportat una 
situació d’emergència sanitària. 
 
De fet, aquesta crisi ha coincidit amb el darrer any del pla actual, quan sovint es 
duu a terme el procés requerit per a disposar d’un nou pla i que comporta, entre 
altres, una tasca prèvia d’elaboració de continguts i, una de posterior de posada 
en marxa d’un procés consultiu per tal que els principals actors de l’àmbit de la 
recerca i innovació en salut públics i privats-, així com associacions de pacients 
i familiars, puguin incorporar-hi la seva visió i compromisos. Tot aquest procés 
es va poder reprendre transcorreguda la primera onada de la pandèmia, i en 
breu està previst iniciar la fase de comunicació. 
 
Per tot plegat, aquesta situació que ha afectat les diferents etapes d’elaboració 
del PERIS 2021-2027 que ha de substituir el que finalitzaria a finals del present 
exercici, impedirà que  pugui aprovar-se el nou fins a mitjans de l’any 2021. No 
obstant això, la pròrroga avui aprovada permetrà mantenir les convocatòries 
d’ajuts a la recerca en curs i les dues que pertanyen al PERIS 2016-2020 i que 
està previst que puguin ser publicades en les properes setmanes. 
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El Govern modifica el Reglament dels Bombers 
Voluntaris i considera un mèrit en les convocatòries 
viure a prop del parc on es prestarà servei 
 

 La mesura pretén garantir l’arrelament al territori dels membres 
d’aquest cos 
 

 També s’introdueix una prova mèdica en el procés de selecció de 
persones candidates a formar part de la Secció Activa del cos 
  

El Govern ha aprovat una modificació parcial del Reglament dels Bombers 
Voluntaris de Catalunya que té com objectiu garantir l’arrelament al territori dels 
membres d’aquest cos. En aquest sentit, els aspirants a les properes 
convocatòries podran considerar com a mèrit el fet d’acreditar la seva residència 
habitual a prop del Parc de Bombers on hi vulguin prestar servei.  
  
La modificació aprovada a l’article 6.2 del Decret 8/2015 de 27 de gener, pel 
qual s'aprovava el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat 
de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de 
Catalunya, indica que a partir d’ara tota persona aspirant a ser nomenada 
membre de la Secció Activa dels voluntaris haurà de residir a una distància 
màxima del Parc de Bombers al qual vol ser adscrita. La distància màxima que 
es consideri adient vindrà determinada en cadascuna de les convocatòries 
destinades a ampliar el planter del cos.  
  
Així, a partir d’ara, es valorarà com a mèrit de les persones candidates el fet 
que visquin a prop del Parc on hi demanen ser adscrites i, també, els anys que 
fa que hi resideixen. Alhora, es contemplarà la possibilitat d’adscriure a nous 
Parcs més propers a les seves noves llars els ja membres dels Bombers 
Voluntaris que facin canvis de residència.  
  
A banda, una altra modificació del Reglament dels Bombers Voluntaris de 
Catalunya preveu introduir, a partir de la propera convocatòria, una revisió 
mèdica obligatòria durant la fase de proves als aspirants a la Secció Activa.  
  
Les modificacions introduïdes no afectaran les persones que ja formen part de 
la Secció Activa ni als aspirants a formar part dels Pompièrs d’Aran, dels quals 
en té la competència el Conselh Generau dera Val d’Aran. Els canvis introduïts 
en el Reglament van ser estudiants i debatuts en el marc d'un grup de treball 
format al sí del Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya, prèvia consulta i 
posterior validació del propi Consell. 
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El Govern ha establert les bases de col·laboració per 
què els forenses catalans formin els futurs 
especialistes en Medicina legal i forense 
 
El Govern ha establert les bases de col·laboració i coordinació per a la formació 
necessària per obtenir el títol de metge especialista en Medicina Legal i Forense 
pel sistema de residència, en les mateixes condicions que la resta 
d’especialistes en Ciències de la Salut, a Catalunya. 
 
Per poder impartir aquesta formació especialitzada, l’Institut de Medicina Legal 
i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), dependent del Departament de 
Justícia, demanarà acreditar-se com a unitat docent de medicina legal i forense 
davant del Departament de Salut.  
 
Els nous especialistes en medicina forense hauran de cursar els seus estudis 
en la unitat docent de l’IMLCFC i en els seus dispositius docents associats, com 
ara l’Hospital de Bellvitge. Els residents hi hauran de realitzar obligatòriament 
dos dels quatre anys de durada de l’especialitat.  
 
Totes les despeses que comporti la formació dels futurs especialistes aniran a 
càrrec del Departament de Justícia que s’encarregarà de sufragar totes les 
retribucions  dels residents, incloent-hi les guàrdies mèdiques i també la 
remuneració dels seus tutors. 
 
Fins ara per accedir al cos de metges forenses no era obligatori realitzar la 
formació pel sistema de residència. El Reial decret 704/2020, de 28 de juliol, 
regula l’accés al títol pel sistema de residència. D’acord amb aquesta nova 
norma, els nous especialistes en medicina legal i forense hauran de fer una 
formació tant teòrica com pràctica, amb una participació personal i progressiva 
en l’activitat i responsabilitats pròpies de l’especialitat. 
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El Govern acorda col·laborar amb Euskadi, La Rioja i la 
Comunitat Foral de Navarra per gestionar i promocionar 
el Camí Ignasià 
 

 Aquest camí recrea l’itinerari que el cavaller Ignasi de Loiola va 
recórrer l’any 1522 des de la seva localitat natal, Azpeitia, fins a 
Manresa 
 

 El recorregut contribueix a valorar ciutats, indrets i regions interiors 
que compten amb un patrimoni monumental i cultural de primer 
nivell, però que encara no són prou conegudes des del punt de vista 
turístic 

 

El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha signat un 
conveni de col·laboració amb els governs d’Euskadi, La Rioja i la Comunitat 
Foral de Navarra per impulsar i promoure accions conjuntes de gestió, promoció 
i difusió del Camí Ignasià.  
 
L’objectiu és desenvolupar un model turístic diversificat, sostenible i innovador, 
basat en l’equilibri territorial i la desestacionalització, que remarqui el valor tant 
del medi natural com del patrimoni històric, arquitectònic, religiós i cultural. En 
aquest sentit, les quatre comunitats consideren que hi ha una oportunitat 
especial per desenvolupar aquesta visió polièdrica compartida, partint de 
l'intercanvi d'informació i experiència. A més, en el cas concret de Catalunya, 
l’impuls del Camí Ignasià està en l’ínia amb els diversos eixos de treball del Pla 
estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022.  
 
Es treballarà conjuntament per crear un pla d’accions de promoció del Camí que 
tingui en compte la implicació directa de recursos turístics i empreses dels 
quatre territoris per tal de facilitar un intercanvi beneficiós. D’altra banda, es 
participarà en activitats de promoció.  
 
Per al millor desenvolupament de les activitats previstes en aquest protocol, es 
crearà una Mesa de direcció. Serà presidida per la persona titular d'una de les 
direccions generals de turisme dels quatre territoris, o persona en qui delegui, 
de manera rotatòria, en mandats d'un any. El primer any serà presidida per la 
directora general de Turisme del Govern d'Euskadi. També en formaran part els 
directors de promoció dels respectius governs, que podran delegar en els seus 
representants. 
 
700 quilòmetres de camí espiritual i cultural  
 
El Camí Ignasià recrea l'itinerari que el cavaller Ignasi de Loiola — fundador de 
la Companyia de Jesús i també coneguts com a jesuïtes—  va recórrer l'any 
1522 des de la seva localitat natal, Azpeitia (Guipúscoa), fins a Manresa. 
Actualment, el camí traçat a partir de les anotacions personals del sant s'inicia 
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a la casa de Loiola on va néixer i condueix fins a la coneguda com a "Cova de 
Sant Ignasi", a Manresa.  
  
El Camí es divideix en vint etapes, al llarg d'uns 700 quilòmetres i travessa 
Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya. Transita per pobles i racons 
tranquils, poc concorreguts però rics en romànic, gòtic i monuments religiosos 
poc coneguts. Aquest itinerari, contribueix a valorar unes ciutats, indrets i 
regions interiors que compten amb un patrimoni monumental i cultural de primer 
nivell, però que encara no són prou conegudes des del punt de vista turístic.  

 

Un altre element a destacar del Camí és el seu component enogastronòmic, 
que ofereix infinitat d'activitats. En aquest sentit, la gastronomia del Camí 
basada en la dieta mediterrània i en productes de proximitat de reconeguda 
qualitat facilita que alguns restaurants ofereixin a la seva carta plats especials 
de cuina del pelegrí.  
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El Govern atorga 5,3 milions d'euros a la Fundació 
Cecot Innovació per desenvolupar el programa  
Reempresa fins al 2023 

 

 Es tracta d’una iniciativa estratègica per al Govern, ja que té com a 
objectiu fomentar la transmissió empresarial i evitar el tancament 
de negocis per falta de relleu  

 
El Govern ha aprovat concedir 5.399.637 euros a la Fundació Cecot Innovació 
per desenvolupar el programa “Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el 
creixement: Reeempresa 2020”, que té per objectiu fomentar la transmissió 
empresarial i evitar el tancament de negocis per falta de relleu. Amb aquesta 
subvenció directa, vehiculada a través del Departament d’Empresa i 
Coneixement, la Fundació de la Cecot, patronal multisectorial que promou i 
defensa els interessos de les empreses catalanes, podrà finançar aquest 
programa el 2020 i fins al 2023.  
 
Aquesta subvenció s’emmarca en les actuacions que impulsa el Govern de 
foment de la competitivitat industrial i empresarial, d’impuls a l’emprenedoria i a 
la creació, creixement i consolidació de noves empreses, i a la generació 
d’ocupació. El Govern, amb aquest suport, vol garantir el finançament i la 
continuïtat d’aquesta iniciativa estratègica que se suma a les mesures 
impulsades pel Govern per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19.  
 
La Fundació CECOT Innovació té com a objectiu oferir els seus serveis per 
ajudar les empreses en el repte de ser cada dia més competitives i donar-los 
suport per al  desplegament i la sistematització de la innovació com a procés 
integrat en el desenvolupament de productes i en la millora contínua de les 
organitzacions. En l’àmbit de l’emprenedoria, ofereix assessorament per a la 
creació d’empreses i també per al creixement empresarial.  
 
En aquest context, la Fundació CECOT Innovació promou aquesta iniciativa 
Reempresa, que funciona com a espai físic i virtual per tal de coordinar els 
serveis efectius de suport en els processos de transmissió d’empreses. Des de 
la seva posada en marxa, el 2011, segons la Cecot, Reempresa ha evitat el 
tancament de més de 2.900 negocis a tot Catalunya i la pèrdua de més de 8.000 
llocs de treball catalans. 
 
El projecte “Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: 
Reempresa 2020” es presenta com un model de creixement empresarial per tal 
d’oferir un nou patró d’emprenedoria en què participin empreses, empresaris i 
emprenedors, mitjançant la transmissió d’empreses. Es fonamenta en el context 
socioeconòmic actual que, en relació amb la transmissió d’empreses, obliga a 
dissenyar nous serveis per donar resposta a les necessitats d’empreses i 
persones emprenedores.  
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La iniciativa persegueix 4 objectius estratègics: detecció més inicial d’empreses 
amb dificultats (early warning), susceptibles de ser transmeses; segmentació 
dels mercats (comerç, indústria i turisme) i definició de metodologies 
específiques de transmissió d’empreses per a cada mercat; focalització en el 
creixement de les empreses transferides; i monitoratge i propostes de polítiques 
públiques. 
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El Govern destina 5,7 milions d’euros a millorar 
infraestructures de gestió de residus 
 

 Quatre milions s’atorgaran per al Consorci per al Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme, per a l’equipament per a la 
gestió de residus voluminosos municipals del Parc Circular Mataró-
Maresme 

 

 1,7 milions es destinaran a millorar els processos, l’eficiència i les 
capacitats de tractament de la fracció orgànica a la planta de 
compostatge de residus municipals de Tàrrega 

 
El Consell Executiu ha aprovat autoritzar l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) a concedir una subvenció directa de quatre milions d’euros al Consorci 
per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per dur a terme les 
actuacions d’implantació de la primera fase de l’equipament per a la gestió de 
residus voluminosos municipals del Parc Circular Mataró-Maresme.  
 
Està previst que les instal·lacions del parc acullin diverses activitats integrades, 
sota els principis de l’economia circular, dins d’una mateixa parcel·la regulada i 
tutelada pel Consorci. El projecte més emblemàtic de la primera fase 
d’actuacions és l’Espai Refer, un conjunt de serveis gratuïts per a la ciutadania 
destinats a la reducció de residus, com un servei d’assessorament per a 
l’autoreparació, tallers i xerrades per a la ciutadania, i actuacions d’inclusió 
social de col·lectius desafavorits. Aquesta fase també inclou un espai de triatge 
de residus voluminosos per augmentar el reciclatge material i reduir la quantitat 
de residus destinats a la valorització energètica.  
 
En concret, la subvenció de l’ARC es destinarà a adaptar les instal·lacions i 
solucions constructives de l’edifici; adquirir, instal·lar i posar en marxa la 
maquinària i els equipaments necessaris per al funcionament de l’activitat i 
també els complementaris; i traslladar i adequar la maquinària fixa o mòbil des 
del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme fins al Parc Circular. 
 
El Govern també ha autoritzat l’ARC a finançar amb un màxim d’1,7 milions 
d’euros la millora de les infraestructures de la planta de compostatge de la 
fracció orgànica de residus municipals de Tàrrega. D’aquesta manera, el 
Consorci per a la Gestió de Residus Urbans de l’Urgell, titular de la instal·lació, 
rebrà la subvenció, provinent del Fons de Gestió del cànon de residus 
municipals. Les actuacions inclouen les obres i equipaments per millorar els 
processos, l’eficiència i les capacitats de tractament d’aquesta fracció dels 
residus domèstics. 
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El Govern atorga 430.089 euros a la Comunitat de 
Regants de Valls per a la segona fase de la 
modernització del reg de la zona dels Torrents de Valls 
  
  

El Govern ha aprovat autoritzar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP) la concessió d’una subvenció directa a la 
Comunitat de Regants de Valls per a l’execució de les obres de la segona fase 
de la modernització del reg de la zona dels Torrents de Valls, per un import total 
de 430.089 euros. 
  
L’actuació de millora i modernització del reg de la zona dels Torrents de Valls 
va ser declarada com a actuació d’interès general. El 22 de març de 2006 es va 
signar el Conveni Regulador per a la construcció i explotació de les obres de 
modernització i consolidació dels regadius de les Comunitats de Regants de 
Valls entre l’Estat, el Departament d’Agricultura, i les esmentades Comunitats, 
per a l’execució de les obres de modernització del regadiu de la zona dels 
Torrents de Valls, que determinava una aportació econòmica d’un 10,5% del 
cost de l’obra per part de la Comunitat de Regants de Valls, d’un 39,5% per part 
del DARP, i del 50% per la societat estatal SEIASA. 
  
Per raons pressupostàries es va plantejar l’execució de l’actuació en dues 
fases. La primera es va completar entre els anys 2011 i 2014. Resta pendent 
l’execució de la fase 2, fet que ha provocat un greuge comparatiu en el territori 
dels regants que no tenen modernitzat el reg, però que igualment van contribuir 
econòmicament al finançament de les obres de la primera fase. 
  
La primera fase va permetre donar servei a un total de 181,26 hectàrees del 
terme municipal de Valls, i les obres que es van executar van ser: actuació de 
millora de la sèquia Adrover, bassa de captació, estació de bombeig i xarxa de 
distribució de la fase 1. 
  
Les obres pendents de la segona fase donaran servei a un total de 202,70 
hectàrees del terme municipal de Valls i Vallmoll, amb les obres de: canalització 
de la sèquia de la Marsala, bassa de regulació, xarxa de canonades de 
distribució de la fase 2, i instal·lació de telecontrol de la fase 1 i fase 2. 
  
El compromís del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
ha estat sempre finalitzar aquesta actuació atès que és una obra d’interès 
públic. Per aquest motiu, en data 18 de febrer de 2020, es va signar el Conveni 
entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i l’esmentat 
Departament, autoritzat per Acord de Govern de 21 de maig de 2019, que 
faculta el DARP a executar les obres corresponents a la segona fase de la 
modernització del reg de la Comunitat de Regants de Valls. 
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El DARP serà el responsable de l’execució d’aquesta actuació a través de 
l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
(Infraestructrures.cat), amb un import total de les obres de 5.050.000 euros (IVA 
inclòs). Seguint l’esquema de finançament de la fase 1, l’execució de la fase 2, 
pendent d’executar, preveu que l’aportació de la Comunitat de Regants de Valls 
es mantingui en el 10,5% establert inicialment mitjançant el conveni abans 
esmentat. 
  
Les actuacions en matèria de modernització de regadius són una aposta 
prioritària del Departament d’Agricultura, amb la finalitat de contribuir a l’estalvi 
d’aigua i al desenvolupament d'una agricultura més competitiva, que permeti 
obtenir unes rendes adequades i fixar la població al territori, així com la millora 
de les condicions de vida de les persones beneficiades. 
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El Govern destina 601.597 euros a l’ampliació dels ajuts 
per a compensar les pèrdues econòmiques de les 
explotacions vitícoles a conseqüència del míldiu 
 

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

 

 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 

 
El Govern ha aprovat una nova transferència dels fons de capítol 5 de la secció 
pressupostària dels Fons de Contingència cap al capítol 4 dels pressupostos 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per un import de 
601.597 euros, per tal d’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 tot i que 
el Govern ja va aprovar la setmana passada una primera dotació de Fons de 
Contingència per import de 1.518.986 euros. 
  
Amb aquesta segona dotació de Fons de Contingència, més les dotacions 
pressupostàries provinents de les transferències internes de les partides de les 
diferents direccions generals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, es cobrirà la totalitat de les necessitats de la línia, fixades en 8,3 
milions d’euros.  
 
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. 
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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. 
 
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 atorga els Premis Nacionals de Comunicació 
2020 als programes ‘InfoK’ de TV3 i ‘Tot és comèdia’ de 
SER Catalunya, i a les publicacions ‘La Mira’ i l’’Eco de 
Sitges’ 
 

 El jurat també ha premiat l’empresa de publicitat Adsmurai i 
l’Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions 
 

 Ha atorgat una menció honorífica a la periodista Rosa Maria Calaf i 
al publicista Robert Rodergas  

 

 El lliurament dels guardons tindrà lloc el proper 10 de desembre al 
Palau de Pedralbes en un acte presidit per la consellera de la 
Presidència, Meritxell Budó 

 
El jurat de la XIX edició dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya ha decidit atorgar els guardons d’enguany a Rosa Badia i l’equip 
del programa Tot és comèdia, de SER Catalunya, en la categoria de 
Radiodifusió; a Laia Servera i l’equip d’InfoK, de Televisió de Catalunya, en la 
de Televisió; a l’Eco de Sitges en la categoria de Premsa; al magazín La Mira 
en l’àmbit de Mitjans d’Arrel Digital i a l’empresa Adsmurai en el de Publicitat. 
L’Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions, entitat sense ànim de 
lucre que edita el periòdic quinzenal SomGarrigues, entre altres, ha rebut el 
guardó en la categoria de Comunicació de Proximitat. El jurat també ha atorgat 
sengles mencions honorífiques a la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf, 
i al publicista Robert Rodergas. 
 
Els Premis es van crear l'any 1999 amb motiu dels 75 anys del naixement de 
les primeres emissions regulars de ràdio a Catalunya. L'objectiu dels guardons 
és reconèixer les aportacions més rellevants en el camp de la comunicació a 
Catalunya o en llengua catalana, tant si han estat realitzades per professionals 
com per qualsevol entitat pública o privada durant l’any anterior. Aquests premis 
també reconeixen trajectòries professionals, institucionals o empresarials que 
hagi destacat en el seu conjunt.  
 
El lliurament dels guardons tindrà lloc el 10 de desembre en un acte presidit per 
la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, al Palau de Pedralbes. 
 
Guardonats d’enguany  
 
En la categoria de Radiodifusió, el jurat ha premiat el programa de ràdio Tot és 
comèdia, dirigit i presentat per Rosa Badia per “haver-se convertit en un referent 
de l’activitat cultural al nostre país”. Aquest magazín dels caps de setmana de 
la Cadena SER a Catalunya està dedicat a les arts escèniques, la música, la 
literatura, el cinema i l’actualitat del món de la cultura. 
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Laia Servera i l’equip del programa InfoK, de Televisió de Catalunya, han rebut 
el premi per “oferir als infants i als joves del nostre país un informatiu produït 
especialment per a ells, amb temes del seu interès i amb un llenguatge clar i 
entenedor”. Per tot això, el jurat considera que el “valor social” d’aquest espai 
televisiu és “incalculable” i fa una menció especial a la seva tasca des de l’inici 
de la pandèmia de la Covid-19, durant la qual ha facilitat que infants i joves 
puguin accedir a una informació clara i veraç, amb un gran èxit d’audiència. 
 
El guardonat en la categoria de Premsa és un dels periòdics més antics de 
Catalunya. En el seu dictamen, el jurat destaca que L’Eco de Sitges es continua 
editant després de 134 anys “amb l’objectiu intacte de continuar fent 
periodisme”. Fundat l’any 1886, ha superat algunes de les èpoques més difícils 
que han travessat tant Sitges com el nostre país. Fins el 2013 va estar 
dirigit per la família Soler i, actualment, està editat per Premsa de Sitges SL. 
 

Pel que fa a La Mira, el magazín premiat en la categoria de Mitjans d’Arrel 
Digital, el jurat en valora l’esforç per explicar històries de no actualitat “amb un 
format i una qualitat excel·lents i amb una mirada diferent” i el destaca com a 
“exemple de periodisme que aborda les informacions amb gran profunditat i 
oferint un valuós context al lector”. La Mira dona cabuda a històries humanes i 
reivindica, a més, el gran periodisme català anterior a la Guerra Civil. 
 
El Premi Nacional de Publicitat s’ha atorgat a Adsmurai, empresa de publicitat 
en línia creada a Barcelona l’any 2014 per Marc Elena, Otto Wüst i Juan Robles, 
que en pocs anys ha esdevingut “un referent de la indústria a nivell mundial 
gràcies al desenvolupament de la seva pròpia tecnologia”. Es tracta de l’nica 
empresa catalana que ha aconseguit ser partner a nivell global de Facebook, 
Instagram o Pinterest, entre d’altres. L’agència treballa per fer una millor 
publicitat amb l’objectiu que els consumidors tinguin impactes publicitaris 
positius. 
 

El jurat també ha volgut premiar l’Associació Cultural Garriguenca de 
Comunicacions en la categoria de Comunicació de Proximitat. Aquesta entitat 
sense ànim de lucre edita el periòdic quinzenal SomGarrigues, la revista 
mensual SomEsports i la publicació bimestral SomCanalla, a més de les 
capçaleres digitals Somgarrigues.cat i Somesports.net. Segons destaca el jurat, 
SomGarrigues compta ja amb 20 anys de trajectòria, “amb una altíssima 
penetració i una àmplia base de subscriptors en una de les comarques menys 
poblades de Catalunya”. 
 
Finalment, el jurat ha decidit atorgar dues mencions d’honor. La primera, a Rosa 
Maria Calaf i Solé, periodista, reportera i corresponsal, per “la seva 
professionalitat i la seva valentia, i per haver estat mirall i inspiració per a les 
noves generacions de periodistes”. Des de 1970 ha estat en més de 160 països 
cobrint notícies, i va ser la primera cap de programes de TV3. Tot plegat, 
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subratlla el jurat, en uns temps en què “ser dona i periodista no era una tasca 
fàcil”. 
 
La segona menció d’honor ha estat per a Robert Rodergas i Pagès, professional 
de llarga trajectòria en el sector de la publicitat, amb nombrosos premis de 
creativitat. Professor i conferenciant, ha estat també president del Gremi de 
Publicitat de Catalunya i ha publicat diversos llibres sobre publicitat. El jurat n’ha 
valorat que ha estat capaç de “transmetre entusiasme per la seva professió” i 
que “ha sabut obrir nous camins en la publicitat”. 
 
Composició del jurat 
 
El jurat dels Premis Nacionals de Comunicació de l’edició de 2020 està presidit 
per la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i format pel secretari de 
Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, Antoni Molons, en qualitat 
de vicepresident; pel director general de Mitjans de Comunicació, Ignasi 
Genovès, com a secretari, i pels vocals Miquel Gamisans i Martín, secretari de 
Difusió i Atenció Ciutadana; José Ángel Abancéns Casorrán, president de 
l’Associació Empresarial de Publicitat; Francesc Fàbregas i Bonet, president de 
l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC); Roger Loppacher i 
Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya; Miquel Miralles i 
Fenoll, president de l’Associació Catalana de Ràdio; Joan Maria Morros, degà 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Rosa Romà i Monfà, degana del 
Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, i Marçal Sintes i 
Olivella, director de l'Institut de Recerca de la Facultat de Comunicació i 
Relacions Internacionals Blanquerna – URL. 
 
Evolució dels Premis 
 
Des de la primera edició dels premis de Radiodifusió, Televisió i 
Telecomunicacions, els guardons han anat experimentant alguns canvis, 
atenent la constant evolució del sector.  D’aquesta manera, l’any 2000 es va 
constituir el Premi Nacional d’Internet per la seva importància creixent, i en 
l’edició de 2008 es van atorgar per primer cop els premis corresponents a les 
categories de Premsa, Comunicació de proximitat i Publicitat. A partir de 2013 
va desaparèixer la categoria de Telecomunicacions, i la d’Internet va passar a 
denominar-se de Mitjans d’Arrel Digital, per tal de centrar els premis en els 
continguts i els productors de continguts i separar-los dels de caràcter més 
tecnològic, que hi tenien difícil encaix. 
 
Actualment els premis consten de sis categories: Radiodifusió, Televisió, 
Premsa, Mitjans d’arrel digital, Publicitat, i Comunicació de proximitat. 
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Nomenaments 
 
Carles Manel Macian i Villanueva, director de Serveis del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 

 
Nascut a Barcelona el 1969. És llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat 
de Barcelona i és Màster Europeu en Administració Pública per la Universitat 
Ramon Llull. Professor de física i matemàtiques a l’ensenyament secundari, tant 
concertat com públic, i autor de llibres de text de matemàtiques.  
 
Ha estat comissionat del Departament d’Educació al Consorci d’Educació de 
Barcelona (2004-2006), director del Consell Català de l’Esport (2006-2010) i 
adjunt al secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, càrrec que ha ocupat des 
del 2016 i fins ara. 
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Altres acords 

 
El Govern autoritza Avançsa a mantenir-se en el capital de Creàpolis  
 

El Govern ha aprovat autoritzar Avançsa, empresa de promoció i localització 
industrial de Catalunya dependent del Departament d’Empresa i Coneixement, 
a mantenir-se en el capital de Creàpolis, centre promocionat l’any 2005 per la 
Fundació ESADE amb la voluntat d’esdevenir el parc global d’excel·lència en 
innovació empresarial. 
 
En concret, s’ha autoritzat la novació de les condicions establertes en l’Acord 
del Govern de 17 de març de 2009 per a l’entrada d’Avançsa en el capital de la 
societat Creàpolis Parc de la Creativitat, SA (Creàpolis). En l’acord de Govern 
aprovat avui s’estableix el mes de juliol de 2037 com a nova data de recompra 
de les 7.509 accions de la societat Creàpolis que ara mateix són propietat 
d’Avançsa. 
 
La seva missió és accelerar la innovació dotant espais físics i creant àrees de 
coneixement que estimulin la interacció entre l’escola de negocis, el món 
empresarial i altres xarxes de coneixement i innovació, per tal de detectar noves 
oportunitats de negoci, impulsar el seu desenvolupament i la seva 
comercialització amb èxit.  
 
Avançsa té com a objectiu fomentar i desenvolupar el creixement i la 
consolidació d’empreses que aportin valor afegit i diferenciació, que siguin 
sostenibles i creïn llocs de treball. L’entitat s’encarrega de donar suport tècnic, 
administratiu i econòmic a aquestes empreses i participa, com a soci minoritari, 
en projectes empresarials estratègics i viables econòmicament.  

 


