
 

 

 

 

Acords de 
Govern 

 
 
 

Acords de Govern  
22 de desembre de 2020  
 



 

 

Acords de Govern. 22.12.2020  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

2

El Govern aprova el Decret de normes complementàries 
per a les eleccions del 14 de febrer 
 

 L’Executiu dona llum verda també al Decret de subvencions i 
comptabilitat electoral  

 
El Govern ha aprovat el decret de normes complementàries de les eleccions al 
Parlament del proper 14 de febrer, atesa la signatura del Decret de convocatòria 
de les eleccions per part del vicepresident, Pere Aragonès. El text incorpora 
algunes novetats derivades de la pandèmia de la Covid-19, com la introducció 
de la figura del responsable de seguretat sanitària, que hauran de designar els 
ajuntaments a cada local electoral i que tindrà la funció d’assegurar durant la 
jornada el compliment de les mesures de salut pública aprovades pel 
PROCICAT. 
 
En relació amb el vot per correu, el Decret incorpora els acords de la Junta 
Electoral Central sobre les especificitats del vot per correu provocades per la 
situació sanitària, i que contempla la possibilitat de fer una sol·licitud telemàtica 
del vot a partir d’un certificat digital vàlid, i el lliurament del vot al funcionari de 
Correus en el moment de rebre la documentació electoral. En relació amb el 
foment de l’accessibilitat del vot, s’incorpora la possibilitat de rebre la 
documentació de votació en Braille directament al propi domicili per a totes 
aquelles persones que ho sol·licitin prèviament. 
 
El Decret de normes complementàries afegeix també les indemnitzacions que, 
en forma de bestreta, rebran els ajuntaments per les despeses originades per 
la pandèmia, com ara les despeses de neteja i desinfecció, de subministrament 
de materials de protecció o les despeses de personal per assegurar el 
compliment de les mesures de salut pública. 
 
El cens per a les eleccions del 14 de febrer serà el que s’hagi tancat a data 1 
d’octubre, i les candidatures tindran termini per les llistes fins l’11 de gener. Dos 
dies més tard, les candidatures seran publicades al DOGC, i quedaran 
proclamades el dia 18. La campanya electoral començarà el divendres 29 de 
gener a les 00h i finalitzarà a la mitjanit del divendres 12 de febrer.  
 
El Govern fixa el límit de despesa electoral de les formacions en 
0,40euros/habitant 
 
El Govern ha aprovat també el Decret de subvencions i compatibilitat electoral. 
Com és habitual, l’Executiu subvencionarà les despeses dels partits polítics, 
federacions, coalicions o agrupacions d’electorals amb motiu de les eleccions 
del 14 de febrer. Concretament, s’estableix una aportació de 16.101,60€ per 
escó obtingut, 0,61€ per vot aconseguit per cada formació política en les 
circumscripcions on com a mínim hagi obtingut un escó, i 0,20€ per cada elector 
d’una circumscripció electoral (sempre que la candidatura hagi obtingut com a 
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mínim un escó i aconsegueixi formar grup parlamentari) per a les despeses 
originades per la tramesa directa de sobres i paperetes electorals, propaganda 
i publicitat.  
 
Novament, el Decret inclou un límit de despesa que no podrà superar qualsevol 
formació política que es presenti a les eleccions, que queda fixat en 0,40€ per 
habitant de la població de dret. 
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El Govern aprova un decret llei per a la represa de 
l’activitat escolar el segon trimestre del curs 2020-2021 
 

 S’estableix la represa del curs escolar dilluns dia 11 de gener en 
lloc del dia 8, com a mesura preventiva davant la pandèmia 

 
El Govern ha aprovat un decret llei per determinar la represa de l’activitat lectiva 
escolar de cara al segon trimestre del curs 2020-2021.  
 
Aquesta norma estableix l’inici de l’activitat escolar, que inclou també les 
activitats extraescolars, del segon trimestre del curs escolar 2020-2021, el dia 
11 de gener de 2021. També es modifica el calendari del període de vacances 
escolars de Nadal, que serà del 22 de desembre de 2020 al 8 de gener de 2021, 
ambdós inclosos. 
 
La normativa faculta al Departament d’Educació perquè, en funció de l’evolució 
de les dades epidemiològiques i d’acord amb les indicacions de les autoritats 
sanitàries, pugui modificar l’inici de l’activitat escolar del segon i tercer trimestre 
d’aquest curs; i faci les modificacions corresponents en el calendari escolar. 
 
Aquesta mesura té un caràcter preventiu per evitar contagis de Covid-19 els 
primers dies de represa del curs. D’aquesta manera, i segons determinen els 
experts sanitaris, es vol disposar de tres dies més en els quals les persones que 
puguin haver estat contagiades durant les vacances no contactin amb la resta 
de membres del centre educatiu fins tres dies després i, per tant, disminuir el 
risc de contagi. Així mateix, l’inici de l’activitat escolar el dia 11 de gener enlloc 
del dia 8 implicarà que no hi hagi contactes estrets aquest dia, amb la qual cosa 
es guanyen  tres dies des del punt de vista epidemiològic. 
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El Govern aprova una transferència de 138 milions per 
atendre l’impacte de la Covid-19 en el transport públic 
 

 La transferència del Fons de Contingència es destina al 
Departament de Territori i Sostenibilitat 

 
El Govern ha aprovat una transferència de 138 milions d’euros del Fons de 
Contingència al pressupost per al 2020 del Departament de Territori i 
Sostenibilitat per atendre l'impacte de la crisi sanitària de la Covid-19 en el 
transport públic. 
 
La transferència de crèdits autoritzada entre els diferents conceptes 
pressupostaris del capítol 5, de la secció pressupostària Fons de Contingència, 
al capítol 4, del Departament de Territori i Sostenibilitat, contempla destinar un 
import total de 138.070.003 euros al Consorci de l’Autoritat del Transport 
Metropolità.  
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El Govern destina 16,7 milions d’euros addicionals a les 
universitats catalanes per fer front a les despeses 
extraordinàries derivades de la Covid-19 
 

 L’aportació s’afegeix als 20 milions d’euros que el Govern ja va fer 
el mes d’octubre passat per rescabalar part dels costos de 
l’adaptació a la docència mixta, que combina presencialitat i 
virtualitat, i a les mesures de seguretat per minimitzar el risc de 
contagi als campus 

 
El Govern ha aprovat destinar 16.695.834 d’euros del Fons de Contingència, a 
compte del Departament d’Empresa i Coneixement, al sistema universitari 
català per cobrir el dèficit de les universitats públiques ocasionat per la 
disminució d’ingressos i l’augment de la despesa derivat de la crisi de la Covid-
19. Al llarg d’aquest any les universitats de Catalunya han hagut de fer front a 
despeses extraordinàries per minimitzar el risc de contagi als campus 
universitaris i per adaptar la docència a un model híbrid que combina la 
presencialitat amb la virtualitat. 
 
D’aquesta manera, i des de l’inici de la pandèmia, el Govern haurà transferit 
36,7 milions d’euros al sistema universitari català per pal·liar les conseqüències 
derivades de la pandèmia. El mes d’octubre passat el Govern ja va destinar 20 
milions d’euros al sistema universitari català per pal·liar l’adaptació necessària 
dels centres a l’activitat no presencial durant la finalització del curs 2019-2020 i 
també en l’inici del curs actual 2020-2021. 
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El Govern concedeix 2,5 milions d’euros a les cambres 
de comerç per donar resposta a les necessitats 
generades per la Covid-19 en el teixit empresarial del 
país 

 
 La partida contribuirà a garantir la viabilitat i continuïtat de les 

empreses amb accions com l’assessorament i l’acompanyament 
per buscar recursos financers per compensar la pèrdua de negoci 
o fer prospectiva de nous mercats i sectors  

 
El Govern ha autoritzat el Departament d’Empresa i Coneixement a concedir 
una subvenció de 2,5 milions d’euros al Consell General de Cambres de 
Catalunya. L’objectiu és que aquests recursos es distribueixin entre les 13 
cambres de comerç catalanes per donar resposta a les necessitats que 
l’impacte de la Covid-19 ha generat en el teixit empresarial del país. Aquests 
ajuts han de permetre a les cambres prestar nous serveis de suport a les 
empreses afectades per la Covid-19. 
 
La voluntat és que les cambres contribueixin a la viabilitat i continuïtat de les 
empreses a partir d’accions com l’assessorament i l’acompanyament a l’hora 
de buscar recursos financers per compensar la pèrdua de negoci, de fer 
prospectiva en nous mercats i sectors o de redefinir la pròpia estratègia de 
negoci. Alguns d’aquests serveis ja s’han començat a oferir amb la campanya 
“Que cap empresa tanqui/Activa, Aixeca, Accelera el teu negoci”. 
 
La partida també contribuirà a sufragar les despeses dels ens camerals per 
adaptar la prestació dels serveis a la situació sanitària. A més de les mesures 
de protecció per al seu personal i les persones usuàries, cada Cambra ha 
desenvolupat diferents projectes i nous formats per seguir amb la seva activitat, 
fet que ha suposat una despesa addicional en eines informàtiques i de suport 
per poder realitzar actuacions telemàtiques com ara webinars de formació, 
sistemes d’informació d’àmbit legislatiu i d’ajudes o mecanismes de posada en 
relació empreses per trobar solucions cooperatives, com la Llotja Virtual. 
 
Finalment, l’ajut també ha de mitigar la davallada d’ingressos de les cambres 
perquè puguin continuar la prestació del serveis a les empreses, en l’exercici 
de les funcions públiques que els encomana la normativa. L’impacte de la 
Covid-19 en l’activitat econòmica ha provocat una baixada dels recursos que 
els ens camerals obtenen gràcies als seus serveis. Compensar aquest descens 
dels ingressos pretén garantir la capacitat de les cambres de seguir atenent la 
demanda de suport per part de les empreses, en especial les sobrevingudes 
per la pandèmia.   
 
El Govern materialitza així l’acord del 8 de setembre passat en què va establir 
dotar de recursos addicionals les cambres de comerç per donar resposta a les 
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necessitats empresarials motivades per l’impacte de la Covid-19 en l’activitat 
econòmica. Tant l’estat d’alarma com les diferents mesures administratives que 
s’han activat per fer front a la pandèmia han generat un increment de les 
necessitats d’atenció i servei a les empreses arreu del territori. Les cambres de 
comerç catalanes són un dels instruments que ha de contribuir a alleugerir 
l’impacte negatiu provocat per la Covid-19 i afavorir la continuïtat de l’activitat 
productiva i el manteniment de l’ocupació, donades les capacitats tècniques 
dels ens camerals, els seus coneixements i la seva implantació territorial. A les 
cambres hi estan adscrites totes les empreses que exerceixen activitats 
comercials, industrials, de serveis o navilieres, fet que suposa un total de 
681.921 empreses actives arreu del país.  
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El Govern atorga 5 milions d'euros a Fira de Barcelona 
per atendre les despeses derivades de la Covid-19 
 

 Amb aquesta subvenció directa, el Govern vol donar suport a una 
institució que és clau per a l’economia del país: en un context 
d’activitat firal plena genera un impacte econòmic anual de 4.710 
milions d’euros 

 
El Govern ha aprovat concedir 5 milions d’euros a la Fira de Barcelona per 
atendre les despeses extraordinàries ocasionades per la pandèmia de la Covid-
19. Amb aquesta subvenció directa, vehiculada a través del Departament 
d’Empresa i Coneixement, el Govern vol donar suport a aquesta institució clau 
per a la recuperació econòmica de Catalunya. 
 
Fira de Barcelona és una institució clau per a la recuperació econòmica de 
Catalunya. De fet, en un context d’activitat firal plena la institució genera un 
impacte econòmic anual de 4.710 milions d’euros, amb un Valor Afegit Brut 
(VAB) equivalent a l’1% del PIB de Catalunya, 35.000 llocs de treball i 971 
milions d’euros de recaptació fiscal, segons un estudi elaborat per l’Institut 
d’Economia de Barcelona (IEB) de la Universitat de Barcelona (UB). 
La subvenció s’emmarca en les actuacions que impulsa el Govern, a través del 
Departament d’Empresa i Coneixement, per pal·liar els efectes econòmics de 
la Covid-19. 
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El Govern articula el mecanisme per assumir el cost de 
les trucades al 061 des de l’inici de la pandèmia a 
Catalunya 
 

 Els departaments de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Salut 
signaran un conveni amb les empreses operadores de telefonia, que 
establirà la gratuïtat de la línia fins al juny del 2021 

 
 El Govern retornarà a les companyies la despesa generada pels 

serveis prestats a partir del 14 de març, data en què va entrar en 
vigor l’estat d’alarma. 

 
 La mesura beneficiarà tots els usuaris d’aquest servei, 

independentment de quina sigui la seva companyia telefònica 
 

El Govern ha aprovat autoritzar els departaments de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, de Polítiques Digitals i Administracions Públiques i de 
Salut a signar un conveni amb les empreses operadores de telefonia, a través 
del qual l’Executiu assumirà el cost de les trucades al 061 mentre siguin vigents 
les mesures establertes pel PROCICAT.  
 
El conveni se subscriurà amb totes les operadores del mercat, incloses les 
companyies que el 20 de març del 2020 van signar l’Acord per a la competitivitat 
de les persones i empreses amb l’Estat, és a dir, que beneficiarà tots els usuaris 
d’aquest servei, independentment de quina sigui la seva empresa 
subministradora de telefonia. 
 
En concret, el Govern retornarà a les companyies la despesa generada pels 
serveis prestats a partir del 14 de març, data en què va entrar en vigor l’estat 
d’alarma. Aquesta iniciativa afectarà tant les empreses que no han repercutit el 
cost del servei als seus clients com les que l’han cobrat però es comprometin a 
compensar-lo en facturacions posteriors. En el cas de les empreses signants 
de l’Acord amb l’Estat, el punt de partida per calcular la despesa subvencionable 
serà la data en què va decaure aquest Acord. 
 
El cost estimat de la mesura, que en tots els casos preveu la gratuïtat de la línia 
fins al juny del 2021, és d’uns 900.000 euros, que seran assumits íntegrament 
per la Generalitat de Catalunya. 
 
La Generalitat protegeix la ciutadania  
  
Una de les primeres mesures que el Govern va aprovar a l’inici de la pandèmia 
va ser la gratuïtat del telèfon 061, a través del Decret llei 6/2020, de 12 de març. 
Moltes de les disposicions que es van aprovar amb posterioritat per pal·liar els 
efectes de la pandèmia van decaure quan es va aixecar l’estat d’alarma, però 
la gratuïtat del 061 continua vigent. És per això que el Govern ha decidit establir 
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un mecanisme de subvencions per abonar a les empreses de telefonia les 
trucades no cobrades des del 12 de març i les que es continuaran fent en un 
futur, fins que ho determini el PROCICAT.  
  
Aquesta iniciativa s’emmarca en la voluntat del Govern de garantir als ciutadans 
el dret a la informació en situacions de crisi i millorar les eines que tenen al seu 
abast per fer més suportables els efectes de la pandèmia generada per la Covid 
19. Amb el nou mecanisme, les operadores no hauran d’assumir pèrdues 
perquè la Generalitat arbitrarà aquest instrument compensatori per protegir la 
ciutadania durant els mesos que duri la pandèmia. 
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El Govern atorga 460.000 euros l’Ajuntament de Lleida 
per finançar els equipaments destinats a persones amb 
Covid-19  

  
 El consistori va realitzar actuacions extraordinàries per assistir 

persones temporeres arribades a la comarca buscant feina de 
recol·lecció de fruita i davant el brot virulent del virus a la comarca  

 
El Govern ha concedit una subvenció de 461.130 euros a l’Ajuntament de Lleida 
per sufragar les despeses derivades de la necessitat extraordinària de posar en 
funcionament equipaments per aïllar persones afectades a partir de l’1 de maig 
d’enguany pel rebrot de la Covid-19. 
 
En plena pandèmia de la Covid-19, moltes persones sense contracte laboral ni 
allotjament previs van acudir al municipi de Lleida a la recerca de feines 
temporeres de recol·lecció de la fruita. Aquest fet va provocar l’aparició d’un 
brot virulent de Covid-19 a la zona. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de 
Lleida va realitzar actuacions extraordinàries d’allotjament, confinament i 
assistència mèdica i social per a aquestes persones per garantir la salut pública 
del municipi. En total, l’Ajuntament va habilitar dos pavellons de la Fira de Lleida, 
amb 14.563 pernoctacions de persones necessitades de confinament i 
allotjament, i assistència mèdica i social. 
 
Aquesta subvenció s’emmarca en l’acord aprovat pel Govern el 14 de juliol 
passat, segons el qual s’instava, a través del Departament de la Presidència, a 
donar suport amb un import total de 2,5 milions d’euros als ens locals de la 
comarca del Segrià per poder fer front a les despeses imprevistes que ha 
generat la pandèmia de la Covid-19 en aquesta zona. L’Ajuntament de Lleida 
ha demanat una subvenció de 461.130 euros, dels quals 443.284 són per a 
despeses corrents i 17.845 per a despeses d’inversió.   
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El Govern aprova que les associacions i les fundacions 
puguin reunir-se i adoptar acords per videoconferència 
fins al 31 de desembre de 2021 

 És una mesura del Departament de Justícia per facilitar que les 
entitats puguin fer front a les seves obligacions legals durant la 
pandèmia 

 
El Govern ha aprovat un Decret llei que faculta les associacions i les fundacions 
per reunir-se i adoptar acords per videoconferència i altres mitjans telemàtics fins 
al 31 de desembre de 2021, encara que els seus estatuts no ho estableixin. Es 
tracta d’una mesura del Departament de Justícia per facilitar que les entitats puguin 
desenvolupar la seva activitat i fer front a les obligacions legals en el context de 
pandèmia. Aquest Decret modifica l’anterior, que donava l’opció d’arribar a acords 
de forma telemàtica fins al 31 de desembre de 2020.  
 
Acords sense reunió  
 
El nou text també preveu que les associacions i fundacions puguin adoptar acords 
sense reunió fins al 31 de desembre de 2021, però només si no és possible fer 
servir mitjans telemàtics. Ho ha d’acordar la presidència o ho han de sol·licitar 
almenys dos membres de l’òrgan de govern. En el cas d’una assemblea general 
d’una associació, ho ha de proposar un vint per cent dels socis. 
 
Terminis legals  
 
El decret estableix que els terminis legals per aprovar i presentar els comptes 
anuals comencen a comptar una vegada transcorreguts tres mesos des de la fi de 
l’estat d’alarma. Per tant els terminis van començar a comptar a partir del 21 de 
setembre d’aquest 2020.  
 
Facilitats per a les juntes de propietaris 
 
El decret també suspèn fins al 31 de desembre de 2021 l’obligació de convocar i 
celebrar juntes de propietaris. Malgrat això, les juntes es podran celebrar abans 
d’aquesta data, amb les mesures de seguretat que en cada moment s’hagin 
d’aplicar, a iniciativa de la Presidència o si ho demana almenys un vint per cent 
dels propietaris amb dret a vot que representin el mateix percentatge de quotes. 
 
La celebració de la junta també es pot dur a terme a través de videoconferència o 
per mitjans telemàtics. Mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden 
prendre acords sense reunió a instància de la persona que la presideix. 
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El Govern impulsa el Hub del coneixement del 
Barcelonès Nord a la zona de les Tres Xemeneies amb 
els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià del Besòs 
  

 El Consell Executiu ha encarregat al Departament d’Empresa i 
Coneixement preparar la participació en el projecte, que es farà 
conjuntament amb els dos consistoris 
 

 El projecte s’ha d’ubicar en l’àmbit de les Tres Xemeneies, zona que 
s’ha identificat com una ubicació idònia per crear una plataforma 
internacional de coneixement per al desenvolupament sostenible i 
la pau 
 

 L’objectiu és que contribueixi a la reactivació econòmica i a la 
reindustrialització de la zona 
 

El Govern ha encarregat al Departament d’Empresa i Coneixement la 
preparació de la participació de la Generalitat de Catalunya en el projecte 
d’interès nacional Hub del Coneixement del Barcelonès Nord, que s’ubicarà a 
l’edifici de les Tres Xemeneies i que s’impulsarà conjuntament amb els 
ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià del Besòs. El projecte consisteix a 
crear un hub internacional de coneixement per al desenvolupament sostenible i 
la pau. 
 
En el termini màxim de sis mesos, el Departament haurà de presentar una 
proposta de programa de gestió funcional, que haurà d’estar en línia amb el Pla 
director urbanístic del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies, actualment 
en tramitació. El document haurà d’incloure tant la definició de les activitats a 
implantar als edificis de la Nau de Turbines i les Tres Xemeneies i al nou àmbit 
d’activitat econòmica adjacent, de 92,3 hectàrees, com els instruments que 
garanteixin la participació dels diferents departaments de la Generalitat 
implicats en el projecte i la coordinació amb les diverses administracions que hi 
prenen part. 
 
La zona s’ha identificat com una ubicació idònia per crear aquest projecte, que 
ha de contribuir a la reactivació econòmica i a la reindustrialització del país amb 
activitats relacionades amb la transició ecològica i la transformació digital, que 
són dos dels àmbits prioritaris identificats per la Comissió Europea en el Pla 
Next Generation EU per reconstruir l’economia europea després de l’impacte 
generat per la Covid-19. Alineat també amb el Pacte Nacional per a la Indústria 
i amb el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, el projecte haurà de 
donar resposta a les necessitats de formació en competències relacionades 
amb les noves professions, la recerca i la innovació vinculades a l’àmbit del 
desenvolupament sostenible. 
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A més de posicionar internacionalment Catalunya en l’àmbit de l’Agenda 2030, 
en la transició ecològica i en el de la transformació digital, el Hub del 
Coneixement del Barcelonès Nord ha de contribuir també a la dinamització 
d’aquesta àrea, una de les més afectades per la crisi social i econòmica 
generada per la Covid-19 i que encara arrossega seqüeles de l’anterior recessió 
econòmica. El projecte ha de facilitar l’accés a formació en competències 
professionals relacionades amb la indústria 4.0 a joves i persones 
desocupades, aglutinar emprenedors i talent al voltant dels tres ecosistemes de 
la regió (enginyeries, salut i tecnologia mèdica, alimentació i seguretat 
alimentària), i dignificar un sector litoral amb criteris de biodiversitat i 
sostenibilitat, amb la finalitat de reduir les desigualtats i el risc d’exclusió social 
i posar les bases per a un nou model econòmic més sostenible i competitiu. 
 
En l’activació i desenvolupament d’aquesta zona hi participen el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, la Delegació Territorial del Govern a Barcelona, 
l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs i l’Ajuntament de Badalona. Aquests dos 
consistoris ja han aprovat, mitjançant els corresponents plens extraordinaris, el 
seu posicionament favorable al projecte, que s’ha ratificat en una reunió en què 
van formalitzar el seu compromís a treballar-hi conjuntament. 
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El Govern impulsa un fons d'inversió publicoprivat per 
impulsar la transferència de coneixement i millorar 
l’índex d’innovació de Catalunya 

 
 El Deep Tech Discovery Fund tindrà un finançament estimat de 80 

milions d’euros i l’aportació pública serà del voltant del 60% 
 

 El nou instrument financer contribuirà a mobilitzar capital privat en 
inversions en R+D+I a Catalunya, actualment per sota de la mitjana 
de la UE 

 
 El fons se centrarà especialment a afavorir les primeres fases 

d’inversió dels projectes i procurarà que la tecnologia arribi també 
a les pimes 

 
El Govern ha aprovat impulsar la creació d’un fons d’inversió publicoprivat amb 
l’objectiu d’impulsar la transferència de la recerca que es fa a Catalunya i 
millorar-ne l’índex d’innovació, que actualment se situa per sota de la mitjana 
europea. Es tracta del Deep Tech Discovery Fund, un nou instrument financer 
que contribuirà a mobilitzar capital privat en inversions en R+D+I a Catalunya. 
Tindrà un finançament estimat de 80 milions d’euros entre 2021 i 2025, el 60 
per cent del qual serà aportació pública. 

 
El Deep Tech Discovery Fund se centrarà a ajudar les primeres etapes del 
desenvolupament dels projectes de recerca, que actualment és una mancança 
important del sistema de coneixement català, per tal de revertir aquesta situació. 
Aquesta nova infraestructura financera ha de permetre millorar la transferència 
de coneixement cap a les empreses, promoure iniciatives d’emprenedoria 
científica i, en conseqüència, contribuir a millorar la competitivitat del teixit 
econòmic del país, especialment de les pimes. 

 
L’acord adoptat per l’Executiu autoritza els departaments d’Empresa i 
Coneixement i de la Vicepresidència i d’Economia a crear i participar en aquest 
fons, així com a fixar les partides pressupostàries per fer front a les 
participacions que subscriguin. També encomana el disseny, la preparació i 
l’execució de la licitació pública per gestionar el fons a l’Institut Català de 
Finances (ICF), en col·laboració amb l'Empresa de Promoció i Localització 
Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA). 

 
Amb aquesta iniciativa, el Govern referma el compromís amb la promoció de la 
recerca bàsica i de la seva transferència, tenint en compte que és una peça clau 
per al creixement econòmic i el benestar social del país. El fons contribuirà a 
millorar l’índex d’innovació de Catalunya, que és un dels objectius prioritaris del 
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC). 

 
Augmentar el capital privat en R+D+I 
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La posada en marxa d’aquest nou instrument financer permetrà mobilitzar 
capital privat en la inversió en desenvolupament tecnològic, una prioritat per 
garantir la continuïtat del model d’excel·lència del sistema de recerca català. La 
captació de finançament privat en R+D+I a Catalunya se situa per sota dels 
estàndards dels països europeus més innovadors. De fet, el PN@SC preveu 
augmentar aquesta despesa privada del 0,94% actual fins a l’1,37% del PIB en 
el quinquenni 2020-2024 per tal d’igualar-la a la mitjana actual de la UE. 

 
El Deep Tech Discovery Fund també posarà èmfasi en què empreses 
innovadores, clústers, associacions i aliances empresarials, així com la resta 
d’agents amb capacitat d’innovació, avancin en la competitivitat del teixit 
econòmic català. Es posarà el focus especialment a fer arribar la tecnologia 
també a les pimes i en el paper dels parcs científics i tecnològics com a 
instrument de transferència de coneixement.  

 
Recerca d’excel·lència, innovació amb marge de millora 

 
Catalunya disposa d’un sistema de recerca excel·lent i d’un teixit productiu 
diversificat, dinàmic i notablement internacionalitzat, però l’índex d’innovació del 
país es troba per sota de la mitjana europea. Amb 369 ajuts per a recerca 
d’excel·lència, Catalunya se situa només per darrere de Bèlgica (404) i Suècia 
(399) en la captació d’aquest fons atorgats pel Consell Europeu de Recerca. 
Així mateix, el percentatge de publicacions científiques en revistes d’alt impacte 
també s’ha consolidat en els mateixos valors que aquests països, superant el 
40%.  

 
En canvi, segons l’índex d’innovació de Catalunya recollit pel Regional 
Innovation Scoreboard (RIS), el país està per sota de la mitjana europea, amb 
una qualificació de país d’innovació moderada alta, lluny dels països líders en 
innovació. Quant a la mitjana europea, establerta en un valor de 100, Catalunya 
té un índex de 77,6. 
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El Govern modifica el decret que regula les comissions 
territorials del patrimoni cultural 
 

 Aquest canvi permetrà, entre d’altres, la constitució de la Comissió 
de Patrimoni de l’Alt Pirineu 
 

El Govern ha aprovat modificar el Decret 276/2005, de 27 de desembre, que 
regula la composició, les funcions i el funcionament de les comissions territorials 
del patrimoni cultural.  
 
Aquestes comissions estableixen la representació de la Generalitat en els 
organismes territorials que exerceixen les competències que la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del patrimoni cultural català, atribueix a la Generalitat de 
Catalunya en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural i que es 
materialitzen a través del Departament de Cultura i els seus representants en 
les mateixes.  
 
El nou Decret modifica la composició de les comissions territorials del patrimoni 
cultural, tret de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de 
Barcelona, a fi d’afavorir el debat i la transversalitat de les sessions d’aquests 
òrgans. El sub-director general competent en patrimoni cultural passa a exercir 
la vicepresidència segona. Alhora, també es modifiquen el nombre i la 
composició de vocalies, incloent com a vocal la persona cap del servei 
competent en patrimoni cultural arquitectònic i la persona cap del servei 
competent en patrimoni arqueològic i paleontològic, ambdues amb funcions de 
coordinació tècnica, per tal d’unificar criteris i definir protocols d’anàlisi en 
relació amb els expedients dels seus àmbits respectius sotmesos a la 
consideració de les comissions. 
 
Una altra modificació consisteix a donar entrada en les comissions com a vocal 
a una persona tècnica en representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de l’àmbit territorial corresponent. També 
s’amplia la durada dels nomenaments dels membres de les comissions, que 
passa de dos a cinc anys, renovables, per garantir una major continuïtat dels 
seus membres i simplificar la tramitació de nomenaments.  
 
Igualment, es modifica l’article 2 del Decret per tal d’actualitzar les referències 
a la legislació urbanística, que havien quedat desfasades arran de diverses 
modificacions legals que afecten la Llei d’Urbanisme vigent. 
 
També es modifica l’article 7 del Decret, per establir que els membres de les 
comissions territorials del patrimoni cultural no tenen dret a indemnitzacions per 
assistència a les reunions. 
 
El Decret també estableix que les comissions esmentades tenen competència 
sobre la demarcació de cadascun dels serveis territorials del departament 
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competent en matèria de cultura, en els quals tenen la seu. Malgrat que l’article 
23 del Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de 
Cultura regula, entre els serveis territorials del Departament de Cultura, els 
Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran, aquests no són operatius, per la qual 
cosa tampoc s’ha constituït la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de l’Alt 
Pirineu, i, consegüentment, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Lleida ha exercit les seves funcions fins al moment també sobre aquest àmbit 
territorial. Per aquest motiu el Decret present preveu la constitució i les 
singularitats de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu, que 
el seu l’àmbit territorial d’actuació correspon al de les comarques de l’Alta 
Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. S’exclou 
d’aquest àmbit el territori de l’Aran, ateses les competències transferides al 
Conselh Generau d’Aran d’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Mentre no es 
despleguin els Serveis Territorials del Departament de Cultura a l’Alt Pirineu i 
Aran, la Comissió ha de rebre el suport dels Serveis Territorials del Departament 
de Cultura a Lleida i la seva seu s’ubica a la Seu d’Urgell. La riquesa, la 
importància i el volum del patrimoni de l’Alt Pirineu en tots els seus vessants, 
artístic, històric, arqueològic, arquitectònic, paisatgístic i etnològic justifiquen 
abastament la constitució d’aquesta comissió. 
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El Govern subvenciona amb 2,6 milions els 
ajuntaments de Sant Pere de Vilamajor, Vinaixa i 
Montblanc per a l’arranjament dels danys provocats pel 
Dana i el Gloria  
  
El Govern ha aprovat atorgar tres subvencions als ajuntaments de Sant Pere 
de Vilamajor, Vinaixa i Montblanc per un import total de 2.607.413 per fer front 
a les despeses d’arranjament dels danys provocats pel temporal Gloria dels dies 
20 a 26 de gener de 2020 i del Dana del 22 i 23 d’octubre de 2019. 
Concretament, l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor rebrà un ajut de 647.124 
euros; l’Ajuntament de Vinaixa, de 382.887 euros i l’Ajuntament de Montblanc, 
d’1.577.402.  
  
Aquestes subvencions s’emmarquen en les mesures acordades per l’Executiu 
per finançar les actuacions d’emergència realitzades pels ens locals i la inversió 
en la reposició d’infraestructures i serveis municipals a conseqüència de les 
pluges torrencials que van caure a finals d’octubre de 2019 i del temporal de 
finals de gener de 2020. Aquests ajuts compten amb un import global de 14 
milions d’euros.  
  
Conveni de 37 milions d’euros  
  
El Govern va signar la setmana passada un conveni amb el Ministeri de Política 
Territorial i Funció Pública per destinar 37 milions d’euros més als ens locals 
perquè puguin pal·liar els efectes dels temporals Dana i Gloria. Aquest import 
permetrà cobrir amb un màxim del 50% les sol·licituds de les administracions 
locals, un cop es valorin i s’avaluïn.  
  
Els ajuts es vehicularan a través de tres línies d’actuació. Una primera, dotada 
amb 11 milions d’euros, que es destinaran a pal·liar els efectes dels temporals 
en els sectors agrari i pesquer de les zones més afectades, entre les quals es 
troben el Delta de l’Ebre, la zona del Baix Ter, l’Horta de la llera de la Tordera i 
el Parc Agrari del Baix Llobregat. Una segona línia de 10 milions d’euros 
s’adreçarà als ens locals de Catalunya titulars del servei d'abastament d'aigua i 
als ens locals o agrupacions d'ens locals que presten el servei de 
subministrament per a la realització d'actuacions de rehabilitació o reposició de 
les instal·lacions d'abastament en alta. I, finalment, una línia de 14 milions 
d’euros per atendre els ajuts a les infraestructures i els equipaments de titularitat 
municipal que van quedar malmesos.   
  
L’acord rubricat el passat dilluns 14 de desembre va ser possible després d’una 
sentència del Tribunal Constitucional que va reconèixer el paper de la 
Generalitat en aquesta matèria. És una xifra que s’afegeix als 35 milions que la 
Generalitat ha destinat amb la voluntat de donar suport a l’administració local 
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en la restauració dels serveis bàsics afectats per aquests episodis 
climatològics.  
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El Govern destina 2,6 milions d’euros a la construcció 
de pavellons escolars a Amposta i Albatàrrec 
 
El Govern ha autoritzat el Consell Català de l’Esport (CCE), adscrit al 
Departament de la Presidència, a atorgar subvencions als Ajuntaments 
d’Albatàrrec i d’Amposta per a l’execució del programa de construcció o 
condicionament de pavellons poliesportius escolars per al període 2019-2021 
per un import total de 2,6 milions d’euros. 
 
L’Ajuntament d’Albatàrrec rebrà 1,3 milions d’euros (629.349,11 el 2020 i 
670.650,89 el 2021) per a l’Escola Sant Salvador, mentre que l’Ajuntament 
d'Amposta rebrà també 1,3 milions d’euros per a l’Institut de Tecnificació. 
 
Aquesta actuació s’emmarca en els successius convenis de col·laboració 
signats els últims anys entre el Departament d’Educació i el CCE en l’àmbit 
esportiu per mantenir l’execució del programa de construcció o condicionament 
de pavellons poliesportius en centres docents públics no universitaris. 
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El Govern aprova una subvenció de 513.000 euros per 
a la promoció escolar de l’alumnat del poble gitano 
 

 L’ajut s’atorga a la Fundació Pere Closa per al desenvolupament del 
Projecte de promoció escolar per al curs 2020-2021 

 
El Govern ha aprovat una subvenció de 513.000 euros per a la promoció escolar 
de l’alumnat del poble gitano. Aquest ajut s’atorga a la Fundació Privada Pere 
Closa, amb l’objectiu de desenvolupar el Projecte de promoció escolar per al 
curs actual 2020-2021. 
 
La subvenció per a la realització del projecte es dividirà en dues anualitats: 
 

- Any 2020: 195.428,57 euros 
- Any 2021: 317.571,43 euros 
- TOTAL: 513.000,00 euros 

 
El Projecte promoció escolar —impulsat pel Departament d’Educació— es va 
implantar el curs 2007-2008 per lluitar contra la no escolarització i 
l’abandonament escolar entre el col·lectiu gitano, que dificulta el seu èxit 
educatiu, sota el paraigües del Pla Integral del Poble Gitano. Es va fer de la mà 
de l’entitat Fundació Pere Closa, que treballa per la formació i la promoció 
d’infants i joves gitanos mitjançant el reforç escolar. L’objectiu és assolir 
l’escolarització plena, l’èxit escolar i la promoció sociolaboral d’aquest alumnat. 
 
El curs actual ja són 145 els centres que formen part del Projecte de promoció 
escolar arreu de Catalunya, 47 dels quals s’impulsen per primera vegada el curs 
actual. Fins a finals del passat curs escolar, el projecte de promoció escolar va 
permetre atendre 1.510 alumnes, 957 d’infantil i primària i 553 de secundària i 
postobligatòria, i 1.057 famílies. 
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El Govern presenta un informe de balanç de la 
legislatura  

 
 El conjunt de polítiques públiques ha estat molt marcada per 

l’impacte de la crisi de la Covid-19 
 
El Govern ha elaborat un informe que fa balanç del pla de Govern de la XII 
legislatura. Es tracta d’un document que recull una síntesi de les principals línies 
d’actuació impulsades pels diferents departaments durant aquest mandat, amb 
un conjunt de polítiques públiques molt marcades per l’impacte de la crisi de la 
Covid-19.  
 
El dossier de balanç està dividit en quatre eixos d’acord amb l’estructuració del 
Pla de Govern: Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom; Una 
economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una 
fiscalitat justa; Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una 
governança compartida; i Una Catalunya oberta al mon.  
 
En l’àmbit de les iniciatives legislatives, en aquest període s’han aprovat 88 
normes amb rang de llei (13 Projectes de Llei i 75 Decrets llei) i 31 memòries 
preliminars, com a punt d’inici per desenvolupar avantprojectes de llei. 
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El Govern aprova la nova Classificació catalana 
d’educació 2020 (CCED-2020) 
 
El Govern ha aprovat la nova Classificació catalana d’educació (CCED-2020), 
que fa possible la comparació de resultats entre operacions estadístiques i 
assegura la comparabilitat internacional. L’evolució notable que ha 
experimentat l’educació en les dues darreres dècades ha fet necessària una 
revisió completa de l’estructura de l’antiga CCED-2000 per tal de disposar d’un 
sistema de codificació que permeti el tractament de la informació sobre 
educació i formació de manera uniforme amb finalitats estadístiques. 
 
La CCDE-2020 s’adapta a la Classificació internacional normalitzada 
d'educació 2011 (CINE-2011), aprovada per la 36a Conferència General de 
l’Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura 
(UNESCO), d'àmbit internacional, i a la nova Classificació nacional d’educació 
2014 (CNED-2014), d'àmbit estatal. Ha estat elaborada per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya amb l’assessorament terminològic del Termcat, 
alhora que incorpora les propostes dels organismes que produeixen estadística 
oficial, principalment els departaments de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les classificacions estadístiques oficials són instruments estadístics necessaris 
per a la recollida, el tractament i la difusió de dades per tal de garantir la 
comparabilitat de la informació en l'espai i el temps. Actualment, el Sistema 
estadístic de Catalunya disposa d’aquests instruments estadístics relatius a 
activitats econòmiques, productes per a activitats, productes per al comerç 
internacional, productes per al consum, ocupacions o professions, malalties i 
nivells educatius. 
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Altres acords 
 
El Govern flexibilitza la contractació prevista per al Programa Temporal de 
suport als serveis socials  
 
El Govern va crear el passat 4 d’agost el Programa Temporal per al 
desplegament territorial i de suport a la gestió dels serveis socials per les 
necessitats derivades de la pandèmia i, de manera específica, la posada a 
disposició de recursos personals suficients. El Govern ha aprovat avui donar 
accés als funcionaris interins a aquest programa per garantir-ne la cobertura 
completa. 
 


