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El Govern reformula el Registre de vacunació de 
Catalunya per incloure-hi la vacunació contra la Covid-
19  
 

 També afegirà les dades de la resta de vacunes sistemàtiques i de 
programa, com les vacunes per a persones en condicions de risc o 
les vacunes internacionals 
 

El Govern ha aprovat a través d’un Decret llei, reformular el Registre de 
vacunació de Catalunya per incloure totes les dades de vacunació contra la 
Covid-19 i de la resta de vacunes sistemàtiques i de programa, com les vacunes 
adreçades a persones en condicions de risc o les vacunes internacionals. 
Aquest registre ha de permetre tenir constància de les dosis i dels tipus de 
vacuna que s’administrin des dels diferents centres autoritzats, així com les 
dades de la població diana que es prioritzin. L’objectiu final del Registre és 
poder calcular les cobertures de vacunació a Catalunya. 
 
El Decret llei també assenyala que els centres i serveis sanitaris del Sistema 
Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) així com d’altres 
entitats que presten serveis de salut per compte del Servei Català de la Salut, i 
altres centres i serveis sanitaris hauran d’incorporar les dades en el Registre de 
Vacunació de Catalunya a la Història Clínica Compartida de Catalunya. 
 
Això permetrà també l’accés de tots els ciutadans a  totes les seves  dades de 
vacunació de  forma unificada  mitjançant  La Meva Salut.  
 
D’altra banda, aquest Decret llei també estableix mesures organitzatives, com 
per exemple, l’habilitació temporal dels professionals d’infermeria, —adscrits a 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) —, per accedir a les històries 
clíniques en processos d’incapacitat temporal en tràmit.  
 
Es dona resposta així a l’increment de les actuacions que realitza l’ICAM arran 
dels comunicats de baixes i altes per Covid-19, tant per a persones malaltes 
com per a contactes estrets, i també per la necessitat d’incorporar mecanismes 
d’atenció no presencial i evitar així desplaçaments de la ciutadania. Des del 
Govern s’ha considerat imprescindible reforçar d’aquesta manera les tasques 
de suport al personal mèdic avaluador en els processos d’incapacitat temporal, 
competència de l’ICAM. 
 
Un altre dels aspectes destacats d’aquest Decret llei se centra en les 
residències de persones grans. Així, amb l’objectiu de detectar brots i monitorar 
la correcta freqüència dels cribratges entre els treballadors i col·laboradors, 
s’estableix que aquests centres han de posar a disposició de Salut les dades 
del personal propi i extern que hi treballen per fer la gestió i el seguiment de les 
proves de diagnòstic de Covid-19. 
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Finalment, el Decret llei introdueix unes modificacions puntuals en decrets lleis 
aprovats amb anterioritat per reforçar-ne el vessant jurídic. 
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El Govern aprova la millora retributiva del personal 
mèdic resident en formació 
 
El Govern ha aprovat establir les retribucions dels llocs de personal mèdic 
resident en formació de l’Institut Català de la Salut i aprovar la millora retributiva 
d’aquest personal a l’àmbit de les entitats concertades amb el Servei Català de 
la Salut. 
 
L’acord preveu una millora de les retribucions fixes a aplicar aquest any 2020 i 
l’any 2021, amb l’objectiu d’establir normativament en l’àmbit del Sistema de 
Salut de Catalunya una retribució mínima superior a l’actualment vigent.  
 
El Departament de Salut, durant aquest mes de desembre, promourà que el 
percentatge de millora retributiva pel conjunt de metges residents de Catalunya 
es faci també extensiu a altres col·lectius en formació postgraduada de 
l’empresa pública Institut Català de la Salut i de les entitats concertades amb el 
Servei Català de la Salut. 
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El Govern dona llum verda als plans específics de 
recuperació econòmica i social per la Covid-19 a la 
ciutat de Lleida, el Baix Segrià i la Conca d’Òdena 
 

 Els municipis d’aquests territoris accediran a un fons de 2,5 milions 
d’euros del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a 
projectes ocupacionals i de foment de l’activitat econòmica 

 
El Govern ha donat llum verda als plans específics de recuperació econòmica i 
social de la ciutat de Lleida, el Baix Segrià i la Conca d’Òdena a proposta del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. A través d’un Decret llei, el 
Govern ha aprovat el paquet de 2,5 milions d’euros en ajuts del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) per als municipis d’aquestes àrees, 
concretament 1,5 milions a Lleida i el Baix Segrià, i 1 milió més a la Conca 
d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Òdena i Santa Margarida de Montbui). 
 
Aquesta línia de subvencions extraordinària i urgent vol contribuir a reactivar el 
mercat laboral i l’activitat econòmica als territoris amb una major afectació pel 
tancament perimetral que van patir per contenir la pandèmia de la Covid-19. 

 
La finalitat de la mesura és impulsar projectes ocupacionals i de foment de 
l’activitat econòmica que permetin crear i mantenir ocupació de qualitat, 
consolidar l'activitat dels sectors productius generadors d'ocupació del territori i 
possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més desafavorides. 
 
Les administracions del territori seran les destinatàries d’aquest fons i les 
encarregades d’elaborar i implementar els plans de recuperació econòmica i 
social amb l’acompanyament del SOC. 
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El Govern simplifica el model de finançament del servei 
d’atenció ciutadana 012  

 
 El nou mecanisme permet planificar i ordenar l’atenció telefònica de 

la Generalitat de Catalunya 
 

 Durant el 2020, el 012 ha atès més d’1,3 milions de trucades: més 
del 20% corresponen a consultes de temes d’afers socials 
 

El 012 és un dels principals canals d’atenció a la ciutadania dels serveis que 
presta la Generalitat de Catalunya i té una rellevància especial en un moment 
com l’actual, en què l’acompanyament a les persones és més necessari que 
mai.  
 
El Govern ha aprovat avui un acord que simplifica el model de finançament de 
l’atenció especialitzada del 012 i manté la concentració dels serveis d’atenció 
ciutadana i d’informació corporativa de la Generalitat iniciats per telèfon en el 
012 com a número de capçalera.  
 
L’objectiu de l’acord és donar resposta a gran part de les necessitats que els 
departaments i organismes de la Generalitat traslladen a la Direcció General 
d’Atenció Ciutadana. Es tracta de millorar el servei que es presta a la ciutadania 
per poder oferir una atenció cada vegada més personalitzada i capaç de donar 
respostes el més especialitzades possible. 
 
Fins ara, els departaments havien de signar convenis amb la Direcció General 
d’Atenció Ciutadana quan requerien atenció especialitzada dels seus serveis a 
través del 012. Però, a causa de l’increment de la demanda d’atenció ciutadana, 
el Govern ha dissenyat un sistema més àgil i eficient, a través del qual els 
departaments han de preveure els serveis específics dels quals el 012 haurà 
d’informar l’any següent, consignar la partida corresponent als seus 
pressupostos i transferir els crèdits indicats a la Direcció General d’Atenció 
Ciutadana. Així també es podrà incrementar el nombre de trucades ateses. 
 
El Govern també ha aprovat la relació de serveis especialitzats que es prestaran 
des del 012 durant l’any 2021: informació sobre la renda garantida de 
ciutadania, dependència, prestacions socials, famílies monoparentals i 
nombroses, informació tributària, sancions de trànsit i cèdules d’habitabilitat. 
 
L’acord també permet planificar i ordenar els serveis d’atenció telefònica de la 
Generalitat de Catalunya, que s’hauran de coordinar amb el 012. Així, incorpora 
els procediments per crear o modificar un servei al 012 i per crear un nou telèfon 
d’atenció o informació telefònica.  
 
Gairebé el doble de trucades en cinc anys 
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En cinc anys, el nombre de trucades ateses pel 012 gairebé s’ha doblat i ha 
passat de 719.000 l’any 2016 a 1.300.000 l’any 2020 (fins al novembre). El tipus 
de trucades que més ha augmentat, a banda de les relacionades amb les 
mesures de contenció i mitigació de la crisi de la Covid-19, són aquelles 
relacionades amb l’atenció a col·lectius vulnerables i altres serveis d’atenció 
especialitzada. 
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El Govern destinarà 23 milions a l'ampliació del parc 
d'habitatges de lloguer social 
 

 Des de 2015, l’Executiu ha destinat 137 milions d’euros a la compra 
de 2.636 habitatges per tanteig i retracte 
 

El Consell Executiu ha aprovat autoritzar la signatura d’un acord entre l’Institut 
Català del Sòl (INCASÒ) i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ambdós 
dependents del Departament de Territori i Sostenibilitat, per ampliar el parc 
d’habitatges de lloguer social. Així, l’INCASÒL finançarà amb 23 milions d’euros 
l’Agència perquè pugui comprar habitatges provinents d’execucions 
hipotecàries i destinar-los a lloguer assequible. Aquest és el tercer acord 
d’aquestes característiques que s’aprova, després que  el 2018 l’Executiu 
autoritzés un primer acord entre les dues parts per un import de 30 milions i un 
altre de 20 milions d’euros el 2019.  
 
El Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries  i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària, estableix que la Generalitat de Catalunya pot exercir el dret de 
tanteig i retracte a favor d’aquests habitatges.  Des de la seva entrada en vigor, 
a finals de 2015, fins a setembre 2020 s’han pogut comprar un total de 2.636 
pisos amb una inversió superior a 137 milions d’euros (uns 52.000 euros per 
habitatge comprat).  
 
Els 23 milions d’euros que ara aportarà l’INCASÒL s’estima que permetran a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la compra d’uns 440 habitatges més, que 
es destinaran a lloguer social i que serviran per incrementar el parc públic 
d’habitatge.  
 
A finals de 2019 es va ampliar fins al 2027 el termini per exercir el dret de tanteig 
que tenen les administracions i les entitats del tercer sector i que es va fer 
extensiu a tot Catalunya. Aquest dret es pot aplicar també en segones i terceres 
transmissions d’habitatges anteriorment adquirits per grans tenidors.  
 
D’aquesta manera, es reforcen els mecanismes de l’administració per a fer 
efectiu el retorn social del rescat bancari. El dret de tanteig i retracte a favor de 
les administracions permet mobilitzar aquests habitatges per destinar-los a 
famílies en situació d’especial vulnerabilitat i ha evitat la venda d’aquests pisos 
a fons d’inversió internacional que podrien haver portat a una nova dinàmica 
especulativa. 
 
Una altra de les mesures dutes a terme pel Govern per impulsar la compra 
d’habitatges per tanteig i afavorir l’accés a habitatge assequible han estat els 
convenis signats entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
de Finances per concedir crèdits bonificats a ajuntaments i entitats del tercer 
sector per adquirir habitatges per tanteig.  
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El Govern incrementa l’import del contracte programa 
amb el món local fins als 253 milions per al 2021  
 

 Suposa un 3% més de la quantitat destinada el 2020 i vol garantir la 
continuïtat i el reforç en la prestació de serveis socials bàsics, 
serveis socials especialitzats i la resta de serveis que el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’administració 
local presten de manera coordinada 

 
El Govern ha aprovat destinar 253.140.118 euros al finançament del contracte 
programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb els ens 
locals. Es tracta d’un compromís inicial per a 2021 que manté la vigència del 
contracte programa actual fins que se n’aprovi un de nou i que n’amplia l’import 
en 7,3 milions d’euros, un 3% més respecte a la inversió de 2020. 
 
Aquest increment en el pressupost ha de permetre la continuïtat dels programes 
i serveis finançats en el marc del contracte programa i alhora reforçar-los per 
atendre l’impacte social derivat de la crisi sanitària. Es tracta d’un compromís 
pressupostari per donar resposta a la ciutadania atesa a la xarxa de serveis 
socials fins que s’acordi un nou contracte programa l’any vinent.  
 
El Contracte Programa permet planificar la prestació dels serveis socials bàsics 
i els serveis especialitzats adreçats a col·lectius com ara famílies amb infants a 
càrrec, gent gran, infants i adolescents, persones amb discapacitat, amb 
malaltia mental, amb problemes de drogodependències, afectades pel 
VIH/Sida, persones immigrades o polítiques d’igualtat, entre altres. Es tracta 
d’una eina que permet establir una relació equilibrada i corresponsable entre el 
Govern i els municipis de més de 20.000 habitants, els consells comarcals i 
altres ens supramunicipals en la gestió, la prestació i la implementació dels 
serveis socials al territori. El contracte programa a més, permet impulsar una 
relació de proximitat entre la prestació del servei social i la ciutadania situant 
l'ens local al centre de la prestació efectiva dels serveis al territori.  
 
Servei d’Atenció Domiciliària 
 
L’acord signat pel Govern recull també l’ampliació de 22.266.012 euros per al 
finançament destinat a la liquidació de 2019 i al 90% de la bestreta de 2020 del 
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). Els SAD són un conjunt organitzat de 
recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d'edat, dependència 
o discapacitat tenen limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de 
la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància. Es tracta d’un servei 
garantit a la llei de la dependència. 
 
L’augment en el pressupost es deu principalment a l’increment d’hores 
destinades a l’atenció domiciliària durant la pandèmia, quan altres recursos 
adreçats a persones en situació de dependència van estar tancats. Per garantir 
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l’atenció als usuaris, es van reforçar els recursos i serveis que es presten al 
domicili.  
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El Govern impulsa la creació d’un hub tecnològic 
d’innovació financera a l’edifici de la Borsa de 
Barcelona 
 

 Autoritza un dret real de superfície a favor de l’ICF sobre les plantes 
que van de la 5a a la 9a de l’immoble, situat al Passeig de Gràcia, 19 
de la ciutat comtal, per 12 anys 
 

 Els destinataris d’aquests nous espais seran empreses ja existents 
o de nova creació que desenvolupin negocis digitals en el sectors 
de la innovació financera i del comerç electrònic  

 
El Govern ha donat avui llum verda a la concessió d’un dret real de superfície a 
favor de l’Institut Català de Finances (ICF) sobre les plantes que van de la 5a a 
la 9a de l’edifici de la Borsa de Barcelona, que actualment són propietat de la 
Generalitat de Catalunya, per un període de 12 anys. L’objectiu és que l’ICF 
destini aquests espais, situats al Passeig de Gràcia número 19 de la ciutat 
comtal, a la creació d’un hub d’innovació financera que aculli i doni suport a 
empreses i entitats que, preferentment, desenvolupen negocis digitals en 
aquest àmbit, així com les dedicades a activitats de comerç electrònic. 
 
Així mateix, s’autoritza a l’ICF perquè pugui explotar directament aquests espais 
o bé cedir-los a tercers. Els inquilins d’aquestes dues plantes hauran de ser 
companyies existents o de nova creació, start-ups  o empreses que ja es troben 
en fase de creixement.  
 
Amb la voluntat de vetllar pel compliment d’aquest acord, es crearà una 
Comissió de Seguiment que inicialment estarà formada per dos representants 
de l’ICF, dos representants de la Generalitat de Catalunya designats pel 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda —el director general 
del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i el director general de Promoció 
Econòmica, Competència— i un màxim de dos representants de les entitats o 
empreses arrendatàries. La Secretaria de la Comissió recaurà en un 
representant designat pel Consell d’Administració de l’ICF. Es valorarà 
especialment la inclusió de representants per part de la Borsa de Barcelona, 
amb la finalitat de propiciar una gestió el més alineada possible de l’edifici. 
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El Govern traspassa 53 serveis per a persones amb 
discapacitat al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona 
 

 El traspàs de la gestió es farà efectiu a 1 de gener de 2021 i va 
acompanyat del finançament previst als pressupostos de la 
Generalitat 

 
Seguint amb el procés de traspassos previst des de la Generalitat al Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona (CSSB), el Govern ha aprovat avui nous canvis 
de gestió, a proposta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es 
tracta de 8 serveis per a persones amb discapacitat física i 45 per a persones 
amb discapacitat intel·lectual de la ciutat de Barcelona que, a partir de l’1 de 
gener de 2021, gestionarà el CSSB. 
 
Paral·lelament, el Govern traspassa la part corresponent dels crèdits que 
preveuen els pressupostos de la Generalitat per al finançament d’aquests 
serveis i que ascendeixen a 12.643.256 euros. 
 
L’any 2008 es va dur a terme el primer traspàs de gestió de diversos serveis 
especialitzats al Consorci, mitjançant l’Acord GOV/91/2008, de 27 de maig, pel 
qual es traspassava la gestió de determinats serveis socials especialitzats al 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, 
personals i econòmics. Amb posterioritat, els anys 2010, 2013, 2014, 2017 i 
2018, es van dur a terme cinc nous blocs de traspassos de serveis socials 
especialitzats. 
 
Els serveis que es traspassen en aquesta ocasió són els següents: 
 
Serveis per a persones amb discapacitat física:  
 

1. Centre de Teràpia Ocupacional D'aspace 
2. Servei de Teràpia Ocupacional Aspace Montjuïc 
3. Centre Ocupacional Esclat 2 (Servei De Teràpia Ocupacional) 
4. Centre Ocupacional Esclat 2 (Servei Ocupacional D'inserció) 
5. Servei de Teràpia Ocupacional Joan Trias  
6. Servei Ocupacional D'inserció Joan Trias 
7. Centre Ocupacional Estimia  
8. Servei Ocupacional d'inserció Estimia  

 
Serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual:  
 

1. Centre Ocupacional Bogatell  
2. Servei Ocupacional d'inserció Nova Icària 
3. Centre Ocupacional Grupdem  
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4. Servei de Teràpia Ocupacional Grupdem  
5. Servei Ocupacional d'inserció Grupdem II 
6. Servei de Teràpia Ocupacional Tallers Blancs II  
7. Tallers Blancs 
8. Servei de Teràpia Ocupacional Barcanova  
9. Servei Ocupacional d'inserció Barcanova 
10. STO TEB Verdum 
11. SOI TEB Verdum 
12. STO TEB Barceloneta  
13. SOI TEB Barceloneta  
14. STO TEB Estació 
15. SOI TEB Estació 
16. SOI TEB Sant Andreu 
17. Centre Ocupacional Eneida 
18. Servei de Teràpia Ocupacional Camí  
19. Servei de Teràpia Ocupacional Taller Sant Jordi 
20. Servei Ocupacional D'inserció Taller Sant Jordi 
21. Centre Ocupacional "Taller Sant Jordi"  
22. Llar Residència Pro Disminuïts Psíquics Sant Jordi 
23. Servei de Teràpia Ocupacional Sant Guillem-Gràcia 
24. Servei Ocupacional d'inserció Sant Guillem-Gràcia  
25. Taller Ocupacional Ariadna 
26. Taller El Xop 
27. Servei Ocupacional d'inserció Taller El Xop 
28. Centre Ocupacional Paideia 
29. Servei Ocupacional d'inserció (SOI) Paideia  
30. Servei de Teràpia Ocupacional La Marina 
31. Servei Ocupacional d'inserció La Marina  
32. Servei de Teràpia Ocupacional 1981  
33. Servei Ocupacional d'inserció 1981 
34. Centre Ocupacional Les Corts (Servei De Teràpia Ocupacional) 
35. Centre Ocupacional Les Corts (Servei Ocupacional d'Inserció) 
36. Llar-Residència Les Casetes  
37. TEB Barceloneta 1 
38. TEB Barceloneta 2 
39. Llar Residència Vidar Per A Disminuïts Psíquics 
40. Llar De Grup D'aspanias I  
41. Llar-Residència II D'aspanias  
42. Llar-Residència III D'aspanias  
43. Habitatge Zona Franca 
44. Habitatge Zona Franca II 
45. Can Calopa De Dalt 
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El Govern aprova més d’un milió d’euros per impulsar 
la cooperació dels Grups d’Acció Local Leader de 
Catalunya amb una nova convocatòria d’ajuts 
 

 Aquesta setena convocatòria dels ajuts a la cooperació Leader 
2014-2020 dona continuïtat i representa una important aposta pel 
desenvolupament de les estratègies locals dels grups Leader 

 
El Govern ha aprovat destinar més d’un milió d’euros a la convocatòria 2021 
dels ajuts als projectes de cooperació dels grups Leader de Catalunya, en el 
marc de l’operació 19.3 de cooperació Leader del Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020.  
 
L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar els projectes de cooperació dels 
territoris Leader de Catalunya, crear projectes en xarxa que permetin la 
realització  d’actuacions conjuntes en el territori de cada grup i sinergies amb 
els projectes productius de cada zona. 
 
Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són els 11 Grups d’Acció Local (GAL) 
que varen ser seleccionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu 
Leader, en el marc del PDR 2014-2020.  
 
Els projectes de cooperació s’han de regir pels principis d’innovació i efecte 
demostratiu, han de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural, 
han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements, i recursos humans i 
materials, al voltant de l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit i han de 
fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les 
estratègies dels grups Leader, i de donar  valor afegit al Leader de Catalunya. 
 
En les sis primeres convocatòries del període 2014-2020, el DARP va aprovar 
80 projectes de temàtiques molt diverses com l’emprenedoria, els joves rurals, 
les energies renovables, la valorització dels productes agroalimentaris, el 
desenvolupament econòmic en espais naturals protegits o el patrimoni rural, 
entre altres.  
 
En aquest sentit, els projectes de cooperació del Programa Leader, en el marc 
del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya són exemples d’èxit que 
donen resposta als principals reptes rurals, actuals i futurs, i que són clau per a 
articular els principals eixos de recuperació econòmica post Covid-19.  
 
Agrupats en tres grans grups, els projectes de cooperació actuen directament 
en temes que han pres encara més importància durant la crisi sanitària, i que 
necessiten una resposta ràpida i àgil que aquests projectes poden oferir i 
canalitzar: 
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 Territori Talent: agrupa tres projectes de cooperació, Odisseu, 
CowocatRural, i FER, i que tracten l’arrelament, l’ocupació, el coworking, 
el teletreball, i l’educació als territoris rurals.  

 
Aquests tres projectes donen resposta a diferents escenaris que estan 
prenent importància durant la crisi sanitària: moviments poblacionals de 
la ciutat a la ruralitat que poden suposar un cert repoblament clau per a 
algunes zones rurals; orientació de projectes emprenedors en diferents 
territoris rurals que milloren la competitivitat empresarial, i, per tant, són 
recuperació econòmica; reconnexió món rural i món urbà per a oxigenar 
les ciutats; gestionar les noves necessitats de teletreballar i d’espais de 
coworking als territoris rurals; educar i sensibilitzar la població sobre les 
possibilitats de projecte de vida i de feina que ofereix el món rural. 

 
 Territori Resilient: agrupa tres projectes més de cooperació, ENFOCC, 

Col·laboraxPaisatge, i Leader Natura i que tracten la gestió del recursos 
naturals, el patrimoni rural i la cultura.  

 
Projectes que donen resposta a reptes urgents que té la ruralitat i que 
prenen una urgència afegida arran de la pandèmia de la covid-19: el pas 
de la transició energètica a la sobirania energètica i les oportunitats 
d’ocupació i activitat econòmica que tenen les energies renovables; la 
gestió del patrimoni rural com a eina de desenvolupament local; la 
promoció de la petita i mitjana empresa vinculada amb el turisme 
sostenible, que actualment està donant suport a més de 70 empreses 
i  promocionant 170 productes d'activitats a la natura. 

 
 Territori Intel·ligent: agrupa altres dos projectes de cooperació, GUSTUM 

i StarUp, i que tracten l’emprenedoria rural i el sistema agroalimentari.  
 

El confinament per la Covid-19 ha posat damunt de la taula necessitats 
a resoldre que aquests projectes ja desenvolupen, algunes en 
col·laboració amb altres projectes de cooperació: connexió entre 
productors agroalimentaris i consumidors, el que implica reconnexió rural 
i urbà i millora de la distribució i de la comercialització d’aquests 
productes, especialment important per a la reactivació econòmica del 
món rural i el futur de les petites explotacions agràries; créixer en la 
capacitat de sobirania alimentària a Catalunya i promoure la transició 
ecològica; acompanyament a noves iniciatives empresarials, tant des del 
punt de vista de negoci, com social i cultural, d’adaptació al món rural. 

 
D’altra banda, la cooperació Leader també fomenta projectes estratègics dels 
GAL amb els agents públics i privats del seu territori, de temàtiques tan diverses 
com els espais naturals, el foment i la promoció de productes locals, el foment 
de l’activitat eqüestre, o el despoblament, entre altres. 
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Un altre aspecte a destacar és la “Caixa d’eines Leader”, que és una carta de 
recursos de desenvolupament local i rural, un recull de més de 80 projectes, 
eines i recursos generats pels 11 Grups d’Acció Local i l’Associació d'Iniciatives 
Rurals de Catalunya (ARCA), que són el resultat dels diferents projectes de 
cooperació que realitzen els grups GAL catalans a partir del finançament que 
aporta el programa europeu Leader. La Caixa d’Eines està organitzada per 
oferir de forma adaptada els recursos que generen els GAL per a Empreses, 
Persones, i Institucions. 
 
Els ajuts que preveu el plurianual aquesta setena convocatòria, per un import 
total de 1.166.666,66 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el 
PDR de Catalunya 2014-2020, i aniran a càrrec de l’anualitat 2022 del 
pressupost del DARP, dotada amb un import màxim de 665.000 euros, la qual 
cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. 
 
La resta de finançament, 501.666,66 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, 
que representa el 43% del finançament d’aquests ajuts. 
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El Govern garanteix el funcionament de l’Espai Lluís 
Companys del Tarròs 

 
 Es destinaran 80.000 euros per atendre les despeses del Centre 

 
El Govern ha aprovat un acord pel qual autoritza el Departament de Justícia a 
realitzar despeses per un import total de 80.000 euros per assegurar el 
funcionament de  l’Espai Lluís companys fins a l’any 2024. Aquest import és la 
part que correspon al Govern  de les despeses que es deriven del conveni de 
col·laboració signat entre el Departament de Justícia, la Diputació de Lleida, el 
Consell Comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament de Tornabous, per al finançament 
de l’Espai Lluís Companys. La Diputació de Lleida hi aportarà 160.000 euros 
durant el mateix període. En total, són 240.000 euros en quatre anys. 
 
La inversió es destinarà a la contractació d’una persona que gestionarà l’Espai 
i farà visites guiades al públic, escoles i instituts. Els diners també s’invertiran 
per a la difusió del centre i l’adquisició d’equips i mobiliari. 
 
L’acord entre administracions pretén consolidar l’Espai Lluís Companys com a 
centre de referència cultural i turístic a la comarca de l’Urgell, incrementar el 
nombre de visitants i oferir un projecte educatiu perquè joves i nens coneguin 
la trajectòria del president. 
 
Espai Lluís Companys 
 
Ubicat al Tarròs, el poble natal del president, l’Espai és un edifici de 350 m2 amb 
plafons explicatius, projeccions i audiovisuals sobre la vida de Companys. S’hi 
mostra també la darrera carta que va escriure a la família unes hores abans de 
morir afusellat, el 15 d’octubre de 1940, al Castell de Montjuïc de Barcelona.  
 
El centre disposa de fotografies, documentació, intervencions parlamentàries i 
itineraris dels espais més significatius de la seva vida. L’Espai es complementa 
amb una zona de consulta, una biblioteca i alguns enregistraments radiofònics. 
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Nomenaments 
 
Mireia Vall i Urbea, secretària d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
Nascuda a Santpedor el 1975. 
 
És pedagoga i educadora social de formació, amb dos màsters en gestió i 
direcció de recursos humans i en coaching executiu i personal. 
 
Té una amplia trajectòria en l’administració pública i, en concret, en l’àmbit de 
les migracions i ciutadania. Des de 2006, ha estat tècnica territorial a la 
Catalunya Central de la Direcció General d’Immigració i posteriorment de la 
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, lloc que ocupava fins aquest mes 
de novembre.  
 
Aquesta feina l’ha portada a participar en el desenvolupament de diversos 
projectes relacionats amb les polítiques migratòries, com el desplegament de la 
Llei d’acollida, programes  d’interculturalitat, la Taula territorial d’acollida de 
joves emigrats sols a la Catalunya central o el Programa de la Unió Europea 
EUROsocial+ sobre qualificacions professionals per a persones migrades, on 
va assessorar el govern xilè. 
 
El 2020 també ha estat coordinadora en funcions dels centres socials de 
caràcter residencial a la Catalunya central del Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies en la crisi sanitària per la Covid-19. 
  



 

 

Acords de Govern. 01.12.2020  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

19

Altres acords  
 
El Govern autoritza les despeses per a la campanya institucional de les 
properes eleccions al Parlament  
 
El Govern ha aprovat la dotació pressupostària per f 
inançar la campanya ordinària de publicitat institucional que informarà els 
ciutadans sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021. Amb aquest 
objectiu, el Govern ha autoritzat el Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda a realitzar una despesa per un import de 3.577.970 euros. 
D’aquesta quantitat, 699.999 euros corresponen a l’exercici 2020 i 2.877.970 
euros al 2021.  
 
 
El Govern destina 40.000 euros per fomentar la recerca en afers religiosos 
 
El Govern ha aprovat una despesa de 40.000 euros per atendre les 
convocatòries d’ajuts per a projectes de recerca en matèria d’afers religiosos 
que convoca cada any el Departament de Justícia, a través de la Direcció 
General d’Afers Religiosos.  Es tracta de promoure la innovació i la investigació 
sobre afers religiosos amb la finalitat d’obtenir resultats científics i propostes 
d’intervenció aplicables en l’àmbit de la diversitat religiosa. Aquesta despesa 
anirà a càrrec del Departament de  Justícia en els exercicis pressupostaris de 
2020 i 2021. 


