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Balanç Pla de Govern
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Tot i que la COVID-19 ha obligat a reorientar
algunes de les polítiques previstes,
el Govern ha presentat i s’han aprovat:
Un país cohesionat
amb drets i oportunitats per a tothom

Pacte contra la segregació Escolar
Desplegament del decret d’educació inclusiva
Implementació del Pla d’Educació Digital 2020-2023
Posada en Funcionament de la Comissió Rectora del Sistema
de Formació i Qualificació Professionals
Segona inversió més alta de la història amb 9.789,1 M€
Inversió addicional de 100 M€ en l’assistència primària
Nous equipaments, com el CAP La Mina o smart UCI Vall d’Hebron
Aprovació Pla Interdepartamental de suport a les famílies 2019-2021
Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat Horitzó 2021
Estratègia catalana per a l'acollida i la inclusió dels infants
i joves emigrats sols
Constitució Taula del Pacte Nacional pels drets de les persones
amb discapacitat
Decret llei de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge
Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els
contractes d'arrendament d'habitatge
Decret llei per incrementar la protecció dels col·lectius més vulnerables
davant els desnonaments
Constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural
Desplegament del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals
Compleció de la Xarxa d’Arxius Comarcals
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Una economia pròspera, responsable
i sostenible. Per un nou model productiu

Desplegament Renda Garantida de Ciutadania
Pla per a la Reactivació Econòmica i la Protecció Social (CORECO)
Aprovació de pressupostos 2020 amb augments en polítiques
d’ocupació, salut, educació.
Pacte Nacional per la Societat del Coneixement (PN@SC)
Reducció 30% preu de la matrícula a les universitats públiques
Llei àrees de promoció econòmica urbana (APEUs)
Llei de facilitació econòmica
Elaboració Pla de màrqueting turístic i Pla estratègic de turisme
(2018-2022)
Plans d’acció de la fruita dolça, cítrics, l’avellana i el del sector tofoner
Pla estratègic de l’Alimentació a Catalunya
Estratègia Marítima de Catalunya 2030
Redacció de l’Agenda Urbana de Catalunya
Nou Pla Únic d'Obres i Serveis 2020-2024 (PUOSC)
Millora i ampliació instal·lacions i xarxes FGC i Metro,
millora continuada de la xarxa viària
Declaració de l'emergència climàtica
Creació de l'Agència de la Natura de Catalunya
Compleció de la xarxa pública de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics
Pla d’ajuts al sector de l’automoció

Pla estratègic de serveis socials 2020-2024.
113 M€ en polítiques d’habitatge per beneficiar 64.000 famílies

Descarrega el Balanç del Pla de Govern
Una societat enfortida
democràticament, lliure i justa.
Per a una governança compartida.

Pla de Govern obert 2019-2020
Estratègia de lluita contra la corrupció
Estratègia de dades obertes de la Generalitat
Creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Estratègia 5G de Catalunya i Projecte Aina
Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2019-2022
Treball previ del Pacte Nacional per l’eradicació de la Violència Masclista
Primer Pla de drets Humans de Catalunya 2020-2023
Creació l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics
Desplegament Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBT
14,2M€ per a la posada en marxa de 21 nous jutjats
2.150 noves places en l’àmbit de seguretat i emergències
1.500 Noves places Mossos d’Esquadra
650 noves places Bombers
Projecte AINA, intel.ligència artificial en català
Posada en marxa del Districte Administratiu

Una Catalunya
oberta al món.

Reobertura les 12 delegacions del Govern a l'exterior tancades
per l’estat espanyol a través 155
Creació de 6 noves delegacions
Aquestes han assistit a 3.000 que es trobaven a més de 100 països
que tenien dificultats per tornar a Catalunya arran de la crisi de la COVID-19
Creació Finestreta BREXIT2
Creació Oficina Tècnica de Barreres d’Internacionalització (OTBI)
Creació iniciativa Catalonia Exponential
Treballs Candidatura Barcelona-Pirineus 2030
Missions empresarials a Japó, EUA, Corea del Sud, Argentina
Catalunya, millor territori per invertir al sud d’Europa
Aprovació del Pla Europa, Pla Àfrica i Estratègia mediterània

