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El Govern aprova nous ajuts d’urgència per a les 
instal·lacions de lleure educatiu del Ripollès i la 
Cerdanya per valor de 300.000 euros 
 

 Les dues comarques afectades pel tancament perimetral compten 
amb una trentena d’equipaments de lleure educatiu que es podran 
beneficiar d’aquesta nova línia de suport del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 

 
El Govern ha a provat una nova línia extraordinària d’ajuts dotada de 300.000 
euros per a les instal·lacions de lleure educatiu ubicades a les comarques del 
Ripollès i la Cerdanya. Concretament s’adreça a cases de colònies, albergs de 
joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils, que s’han vist 
directament afectats pel tancament perimetral de les dues comarques establert 
a la Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre. La paralització gairebé total 
de la seva activitat durant el període de vacances de Nadal, una època molt 
important pel que fa a l’activitat turística i del sector del lleure educatiu, agreuja 
la situació de moltes d’aquests equipaments i en posa en risc la viabilitat. 
 
Així doncs, per pal·liar l’impacte econòmic que han tingut les darreres mesures 
per contenir el brot epidèmic de Covid-19 al Ripollès i la Cerdanya, el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa en marxa aquesta nova 
línia d’ajuts d’emergència en forma de prestació econòmica destinada a entitats, 
empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores 
d’instal·lacions juvenils, amb l’excepció de les de titularitat pública.  
 
L’import de l’ajut consisteix en una aportació única de 10.000 euros per a cada 
equipament ubicat en aquestes dues comarques i inscrit en el registre 
d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut. En total, una 
trentena d’equipaments podran accedir-hi i s’hi destinaran 300.000 euros.  
 
Aquesta nova línia de suport al sector del lleure serà compatible amb d’altres 
que ha impulsat el Govern els darrers mesos, com els ajuts del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a instal·lacions de lleure educatiu, dotats 
amb 3,5 milions d’euros, o els inclosos en el paquet d’actuacions de caràcter 
social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats 
extraescolars. 
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El Govern destinarà 4,3 milions d’euros en ajuts 
directes als sectors de la restauració, el comerç i el 
turisme del Ripollès i la Cerdanya afectats pel 
tancament perimetral  
 

 El Departament d’Empresa i Coneixement obrirà en els propers dies 
dues línies específiques per pal·liar els efectes econòmics de les 
restriccions de la Covid-19 a les dues comarques 
 

 Els ajuts consistiran en una aportació de 10.000 euros per a 
establiments d’allotjament turístic; de 7.500 euros per a empreses 
explotadores d’habitatge d’ús turístic i per a establiments i activitats 
d’interès turístic; de 3.000 euros per a restauració i de 1.500 euros 
per a comerços i serveis assimilats, agències de viatges i guies 
turístics habilitats  
 

 El DOGC publicarà en els propers dies les bases dels ajuts i després 
s’obrirà la convocatòria 

 
El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, destinarà 4,3 
milions d’euros en ajuts directes als sectors de la restauració, el comerç i el 
turisme del Ripollès i la Cerdanya afectats pel tancament perimetral per la 
Covid-19 decretat el 23 de desembre passat. Aquestes dues noves línies d’ajuts 
tenen com a objectiu pal·liar els efectes econòmics derivats de les noves 
restriccions per la Covid-19.  
 
El Govern ha autoritzat el Departament d’Empresa i Coneixement a fer una 
generació de crèdit de 4,3 milions d’euros a càrrec dels fons Covid per atendre 
les dues noves línies d’ajuts específiques per a les comarques de la Cerdanya 
i el Ripollès. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicarà en els 
propers dies les bases dels ajuts i posteriorment s’obrirà la convocatòria. 
 
Entre 1.500 i 10.000 euros en funció de l’activitat 
 
Els beneficiaris seran autònoms i pimes dels sectors del turisme, el comerç i la 
restauració. En concret, se’n beneficiaran els establiments d’allotjament turístic, 
els habitatges d’ús turístic, els establiments i activitats d’interès turístic, les 
agències de viatges, els guies turístics habilitats, els comerços i serveis 
assimilats al comerç i els establiments de restauració.  
 
Consistiran en una aportació única de: 
 
• Guies de turisme de Catalunya habilitats: 1.500 euros 
• Agències de viatges: 1.500 euros 
• Comerços i serveis assimilats al comerç: 1.500 euros 
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• Restauració: 3.000 euros 
• Explotadores d’habitatges d’ús turístic: 7.500 
• Establiments i activitats d’interès turístic: 7.500 euros 
• Titulars d’establiments d’allotjament turístic: 10.000 euros 
 
Només hauran de tramitar l’ajut els qui no n’hagin sol·licitat cap anteriorment. 
Les empreses i autònoms que s’hagin beneficiat prèviament de les 
convocatòries obertes per a restauració i turisme del Consorci de Comerç 
Artesania i Moda i l’Agència Catalana de Turisme, respectivament, no caldrà 
que sol·licitin l’ajut, sinó que rebran el pagament de manera automàtica sense 
haver de fer cap tràmit nou. 
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicarà en els propers dies les 
bases dels ajuts i posteriorment s’obrirà la convocatòria. 
 
Les noves subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics 
i/o privats ja sol·licitats. 
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El Govern aprova el nou programa de rastreig de 
contactes de casos de COVID-19, que Salut millora i 
adapta amb l’arribada de la vacuna 
 

 Els nous gestors de contactes podran programar proves 
diagnòstiques, faran un cribratge de salut emocional i derivaran  qui 
ho necessiti als serveis psicològics del 061 

 
El Govern ha aprovat avui ampliar el programa de seguiment dels contactes 
dels casos amb Covid-19 del Departament de Salut, millorant-lo i adaptant-lo a 
la nova etapa que s’obre amb l’inici de la vacunació.  
 
El nou programa de rastreig implica un canvi de paradigma dels anomenats 
gestors de contactes. Fins ara, aquests gestors només feien trucades de 
seguiment dels contactes estrets, però en aquest nou context realitzaran noves 
funcions, amb un servei més individualitzat. 
 
En primer lloc, continuaran reforçant el missatge als contactes de la necessitat 
de fer l’aïllament. Però, a més, tindran dues noves tasques: d’una banda, 
podran programar directament les proves diagnòstiques dels contactes estrets 
sense necessitat que des de l’atenció primària se’n faci la gestió. De l’altra, faran 
un cribratge protocol·litzat de salut emocional i podran derivar aquelles 
persones que ho necessitin als serveis psicològics del 061. 
 
Per  fer-ho possible, en una primera etapa es preveu la contractació d’uns 450 
professionals, una xifra que es podria escalar fins a 750 en funció de l’evolució 
de l’epidèmia. La inversió serà de 19 milions d’euros i els gestors s’ubicaran a 
les diferents seus del territori on ja s’hi troben els rastrejadors de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya que fan la investigació dels casos. 
 
Amb aquestes noves tasques es farà encara més àgil i més individualitzat el 
rastreig, reforçant-lo amb un sistema i una eina que unifica més la informació. 
A més, el programa permetrà que el Departament de Salut contracti directament 
els nous gestors, els quals quedaran adscrits també a l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya. D’aquesta manera, finalitza el contracte amb Ferroser (filial de 
Ferrovial) que ha permès donar aquest servei des de principis de juny de 2020. 
Es preveu que el contracte finalitzi a finals de gener, moment en què l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya n’assumirà plenament les funcions.  
 
A partir de l’aprovació d’avui, se seguirà un procés per tractar d’aconseguir 
consolidar, a principis de febrer, l’esforç de Salut de construir un sistema integral 
i integrat de rastreig: primer, contractant els professionals amb perfils de gestors 
administratius i de tècnics de salut pública; en segon lloc, formant-los; en tercer 
lloc, desplegant i consolidant l’eina del sistema de comunicació; i, en quart lloc, 
territorialitzant-lo, en tant que el nou programa preveu que la gestió i seguiment 
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dels casos es faci de forma propera al territori, amb professionals agrupats en 
diferents punts. 
 
El Departament de Salut ha anat reforçant tot el sistema de rastreig els últims 
mesos, especialment després de la segona onada. De fet, actualment hi ha més 
de 3.000 persones que formen part de l’equip de rastreig i que realitzen 
múltiples tasques com ara  trucar al dia a tots i cada un dels nous casos que es 
produeixen a Catalunya per obtenir dades de possibles llocs de contagi i així 
dibuixar millor les cadenes de transmissió. 
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El Govern crea el Programa temporal de vigilància del 
SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunya per als 
anys 2021-2022 
 

 Compta amb un pressupost anual de 947.430 euros aportats pels 
departaments de Salut i Territori i Sostenibilitat 

 
El Govern ha aprovat crear el Programa temporal de vigilància del SARS-CoV-
2 en aigües residuals de Catalunya per al període  2021-2022, prorrogable a 
tres anys més. Estarà coordinat per la Secretaria de Salut Pública del 
Departament de Salut i l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de 
Territori i Sostenibilitat  
 
El seu objectiu és analitzar quantitativament les partícules virals en aigües 
residuals d’estacions depuradores (EDAR) de Catalunya per proporcionar un 
indicador addicional de l’estat de la situació de la pandèmia de Covid-19 i 
detectar anticipadament nous rebrots. Aquest Programa ha de permetre que es 
conegui l’evolució de la circulació del virus en les diferents àrees de mostratge 
i ha d’aportar informació útil a l’hora de determinar les accions preventives i de 
control per a la gestió d’aquesta pandèmia. 
 
En el marc del programa, es recolliran cada setmana o cada quinze dies, segons 
el cas, una mostra composta d’aigua residual dels col·lectors d’entrada a 
aproximadament 56 EDAR repartides per tot el país i es transportaran 
degudament preservades i refrigerades als laboratoris que analitzaran la 
concentració dels virus a partir de l’aigua residual. Els resultats es mostraran en 
una plataforma en línia on també es podrà veure un mapa amb cada EDAR 
analitzada i una escala de colors que identificarà el rang de concentració que 
s’ha observat així com la seva evolució que indicarà si la tendència és a l’alça, 
estable o a la baixa. Les anàlisis aniran a càrrec del Laboratori de Biologia 
Molecular de Virus Entèrics, el Laboratori de Virus, Bacteris i Protozous 
d’Interès en Salut Pública, el Center for Omics Sciences (COS) d’Eurecat i 
l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). 
 
El Programa compta amb un pressupost anual de 947.430 euros,  que va a 
càrrec dels pressupostos dels dos departaments que hi intervenen, Salut i 
Territori i Sostenibilitat. Concretament, les aportacions es distribueixen de la 
manera següent: 
 
 Any 2021 Any 2022 
Agència Catalana de l’Aigua del 
Departament de Territori i Sostenibilitat 

217.800 €  473.715 € 

Departament de Salut  729.630 € 473.715 € 
Total 947.430 € 947.430 € 
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El Govern acorda crear els àmbits de diàleg social amb 
sectors estratègics de reconstrucció per la Reactivació 
Econòmica amb Protecció Social 

 
El Govern ha aprovat crear els àmbits de diàleg social per sectors estratègics 
de reconstrucció, en el marc del desplegament de l’Acord Nacional de Bases 
per la Reactivació Econòmica amb Protecció Social, a proposta del 
Departament de Treball Afers Socials i Famílies. 
 
Els àmbits establerts pel Govern són: de reconstrucció, com la indústria, el 
sector primari, els serveis a la ciutadania l’oci i la cultura, els esports, 
infraestructures i transports i els fons europeus i de reconstrucció; de seguiment 
de la contenció de la COVID-19, l’educació, la salut i els serveis social; i de 
coordinació amb les entitats municipalistes. 
 
L’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb Protecció 
Social preveia la creació d’aquests àmbits aprovats pel Govern. Així com definir 
la seva estructuració, juntament amb els departaments competents per 
desenvolupar-los. L’objectiu és fer una diagnosi de la situació de cada àmbit i 
concretar mesures a curt, mig i llarg termini. 
 
Els àmbits estratègics es composaran de dues persones que representaran 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i una persona representant de 
cadascuna de les organitzacions empresarials i sindicals, més representatives, 
i  membre del Consell de Diàleg Social. 
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El Govern crea un programa per gestionar els 
expedients sancionadors en salut pública relacionats 
amb la Covid-19  
 
El Govern ha aprovat crear el Programa per a la tramitació i gestió dels 
expedients sancionadors en matèria de salut pública relatius a les mesures de 
prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la 
Covid-19, amb una durada d’un any ampliables a tres. El seu objectiu és tramitar 
els expedients sancionadors derivats de l’aplicació del Decret llei aprovat el mes 
d'agost passat, que estableix el règim sancionador específic per l'incompliment 
de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària 
provocada per la Covid-19.  
 
Per desenvolupar el programa s’incorporaran 298 persones, concretament 130 
del cos superior d’Administració i 163 del cos administratiu que s’encarregaran 
de tramitar els expedients sancionadors. També comptarà amb dos llocs de 
treball de titulats en Dret, que actuaran com a referents tècnics jurídics i 
orientaran el personal tècnic superior, i tres del cos superior d’Administració.  
 
El Programa es finançarà amb els recursos que es recaptin amb les mateixes 
sancions tramitades a través del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, així com dels 
fons Covid-19 generats a la secció pressupostària corresponent al fons de 
contingència. 
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El Govern aprova el Decret llei que autoritza la 
formalització d’operacions d’endeutament i la 
concessió d’avals i garanties durant el període de 
pròrroga pressupostària 
 
El Govern ha donat llum verda al Decret llei de necessitats financeres del sector 
públic en pròrroga pressupostària. Aquesta norma permet a la Generalitat i a 
les entitats del seu sector públic formalitzar operacions d’endeutament en 
qualsevol modalitat mentre no s’aprovin els nous comptes. D’aquesta manera, 
l’administració catalana podrà fer front a les amortitzacions que vencen durant 
l’exercici 2021 i que, per raó de la seva urgència, no poden ajornar-se. El volum 
total d’aquestes operacions no podrà superar el límit autoritzat per la Llei 
4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 
aquest any, incrementat pels imports que es derivin dels programes 
d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat 
pressupostària. Així mateix, es regulen l’atorgament d’avals i de garanties que 
seran necessàries per atendre les necessitats de finançament de l’any 2021. 
  
Les operacions d’endeutament 
  
Pel que fa a les operacions d’endeutament, el Decret aprovat avui estableix que 
l’Institut Català de Finances (ICF) no podrà tenir un deute viu superior a 4.000 
milions d’euros el 2021. També autoritza a l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-
Llobregat (ATL) Ester, suposo que és això a subrogar operacions 
d’endeutament, prèvia autorització del Govern, per un import que no podrà 
superar els 358 milions d’euros l’any vinent.  
  
Així mateix s’autoritza un conjunt d’entitats a formalitzar operacions que 
comportin un augment del seu endeutament respecte del que tenien autoritzat 
a 31 de desembre del 2020: a l’empresa FGCRAIL, per a la compra de material 
mòbil per a la implantació d’un nou servei de rodalies entre l’Aeroport i la ciutat 
de Barcelona, fins a un màxim de 120 milions d’euros; al Consorci Hospitalari 
de Vic per al procés d’integració de la Fundació Hospital Sant Jaume de 
Manlleu, fins a un màxim de 5,2 milions d’euros; a l’Hospital Clínic de Barcelona 
per a l’activitat assistencial de l’Hospital Plató Fundació Privada, fins a un màxim 
de 31 milions d’euros; i a la societat Fira 2000, SA, que podrà augmentar el seu 
deute per a l’ampliació i renovació dels espais firals fins a un màxim de 38,2 
milions d’euros.  
  
Els avals 
  
En matèria d’avals, el Decret autoritza el Govern a avalar operacions de crèdit i 
cobertures de risc de tipus d’interès de l’empresa pública Infraestructures.cat 
en substitució dels avals ja concedits per l’ICF. També permet a l’Executiu 
avalar les operacions de préstec o bestretes reemborsables concedides per 
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l’Administració de l’Estat al Parc Científic de Barcelona i al Consorci Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona en virtut de les convocatòries dirigides a parcs 
científics i tecnològics fetes des de l’any 2000, o al seu refinançament, per un 
import màxim de 55 i 16 milions d’euros, respectivament. 
  
El Decret també manté vigent la línia d’avals de 25 milions d’euros, aprovada 
per la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2015, per facilitar 
l’externacionalització de les seccions de crèdit d’aquelles cooperatives agràries, 
inscrites al Registre General de Cooperatives, que voluntàriament ho decideixin.  
  
Així mateix, s'autoritza el Govern a prestar l'aval d’un màxim de 25 milions de 
dòlars americans a Circuits de Catalunya, SL per garantir l’organització del gran 
premi de la Fórmula 1 l’any 2021. 
  
El Govern també podrà destinar fins a 50 milions d’euros a avalar les entitats 
del sector públic afectades per la nova normativa de l’IVA; i, fins a 12 milions 
d’euros, als fraccionaments, ajornaments o suspensió dels actes de gestió i 
inspecció tributària, amb relació a la constitució de drets de superfície i drets 
d'arrendament que hi estan associats, davant els òrgans de l'Administració 
tributària estatal.  
  
Finalment, s’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) a avalar, durant l’exercici 2021, la concessió de préstecs a estudiants 
universitaris per finançar la matrícula universitària. L’import màxim d’aquesta 
operació no podrà superar els 4 milions d’euros. 
  
En el cas de modificació, refinançament o substitució d'operacions d'entitats de 
dret públic i societats mercantils totalment participades per la Generalitat, amb 
aval de la Generalitat o sense, s'autoritza el Govern a atorgar l'aval de la 
Generalitat a les operacions que es produeixin com a resultat de les 
modificacions, el refinançament o la substitució.  
  
Les garanties 
  
Pel que fa a les garanties, s’autoritza el Govern a concedir-ne a favor de l’ICF 
en els supòsits següents: per a l'atorgament de préstecs i avals per al 
finançament a autònoms i empreses amb l’objectiu de pal·liar els efectes 
ocasionats per la pandèmia de la Covid-19, amb un valor màxim de 272 milions 
d’euros; per a préstecs destinats al foment del comerç, el desenvolupament del 
sector industrial i per al suport a projectes de recerca, amb una quantia màxima 
global de 51,7 milions d’euros; per a l'atorgament de préstecs dirigits a pimes i 
autònoms de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de 
la pesca i l'aqüicultura de Catalunya, durant l’exercici 2021, fins a un import 
global de 7 milions d’euros; per a l'atorgament de préstecs per al finançament 
de les empreses de l'economia social de Catalunya, fins a un màxim de 12,4 
milions d'euros; i, finalment, per a l’atorgament de préstecs per a projectes 
culturals de fins a 8,2 milions d’euros.  
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Així mateix, es permet a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya prestar garantia 
a favor de l’ICF per a la concessió de préstecs destinats a la rehabilitació 
d’edificis d’habitatges amb comunitats de propietaris, durant l'exercici 2021, 
amb un import global màxim de 42,5 milions d'euros; i al Consell Català de 
l’Esport a donar garantia, també a favor de l’ICF, per facilitar la liquiditat de les 
entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives, fins a un màxim 
de 8 milions d’euros, durant l’any vinent.   
 
Finalment, s'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici 2021, fins a 
una quantia màxima global de 8,9 milions d’euros euros, a favor d’Instruments 
Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM) per a línies de finançament 
que donin suport a empreses emergents de base tecnològica i projectes de 
recerca i transferència de coneixement.  
  
Aquest Decret llei, que conté un article i una disposició final, entrarà en vigor el 
mateix dia que surti publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
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El Govern aprova el Pla estratègic de Serveis Socials 
2020-2024  

 
 Es tracta del full de ruta per reformar el sistema català de serveis 

socials i reforçar aquest pilar de l’estat del benestar a Catalunya 
 
 Preveu incrementar el pressupost en 917,7 milions d’euros el 2025 

i contractar 16.700 professionals els propers anys 
 

 El pla és fruit del consens entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i el tercer sector, ens locals, agents econòmics i 
socials, i col·legis professionals, que en seguiran conjuntament el 
desplegament 

 
El Govern ha aprovat el Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024, el full de 
ruta perquè el Sistema Català de Serveis Socials (SCSS) esdevingui més 
preventiu, proactiu, àgil, comunitari i universal. Mitjançant una atenció més 
flexible, centrada en la persona i en la interacció familiar i comunitària, el pla vol 
reformar el sistema per a preparar-lo pels reptes dels propers anys i l’increment 
de la demanda social. Aquest document va ser aprovat per unanimitat al 
Parlament en comissió i s’ha basat en els consensos d’un procés participatiu 
previ amb els agents implicats. 
 
El pla proposa més pes en l’acció comunitària i la prevenció i un increment en 
la inversió social que facin més sostenibles i eficients la resta dels sistemes 
públics i, per tant, el conjunt de l’estat del benestar de Catalunya. Concretament, 
preveu augmentar progressivament el pressupost del sistema de serveis socials 
fins assolir els 1.848,4 milions d’euros l’any 2025, xifra que suposarà un 
increment de 917,7 milions d’euros.  
 
Entre d’altres mesures, també busca actualitzar i flexibilitzar els models 
d’atenció a les persones i millorar el rol dels professionals, dotant-los de més i 
millors eines, a més d’incrementar-ne el nombre en més de 16.700 persones 
treballadores. 
 
Actualment, els Serveis Socials són els menys coneguts i utilitzats dels tres 
sistemes públics que gestiona la Generalitat (els tres pilars de l’estat del 
benestar), tot i que són universals, igual que el de Salut i el d’Educació. En 
aquest sentit, el Pla 2020-24 vol acabar amb la percepció que els serveis socials 
només atenen la pobresa i l’exclusió, en tant que ofereixen suport davant les 
necessitats socials que poden travessar totes les persones en qualsevol 
moment de la vida: relacionals (personals, familiars, socioeducatives, 
comunitàries), d’autonomia personal (activitats bàsiques, de la vida diària) i 
materials.  
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És per això que amb la implementació del Pla, la ciutadania disposarà d’un 
model d’atenció social més proper i adaptat a les seves necessitats, proactiu, 
preventiu i comunitari. L’objectiu és que totes les persones empadronades a 
Catalunya coneguin el seu Equip Bàsic d’Atenció Social i el  seu professional 
de referència. Les persones i les famílies tindran un paper més actiu en el seu 
pla d’intervenció i la seva experiència i opinió s’incorporarà en la millora del 
SCSS. També es reorganitzaran territorialment els serveis per ser més propers. 
 
El SCSS ampliarà la seva cobertura, avançant cap a la universalitat, i reforçarà 
la xarxa d’atenció primària i els Equips Bàsics de serveis socials com a porta 
d’entrada al sistema. S’introduiran les figures de suport jurídic i psicològic, i 
l’atenció a les famílies, i s’actualitzaran les ràtios de treballadors socials i 
educadors socials. També s’actualitzaran i flexibilitzaran els models d’atenció 
de tot el sistema, amb més pes per a la intervenció comunitària i la prevenció, 
per tal d’evitar o endarrerir la institucionalització, amb una aposta clara per 
l’atenció domiciliària i en l’entorn comunitari. 
 
Amb el conjunt de canvis proposats, el sistema també serà més transparent, 
generarà més recerca i innovació i oferirà a la ciutadania un model d’atenció 
social més proper i capaç d’adaptar-se a les seves necessitats.  
 
Per fer possibles els objectius fixats, el pla s’estructura en cinc palanques de 
transformació: les persones i els professionals com a motors del sistema; la 
vertebració i la reorganització per a una millor qualitat i integració; l’acció 
comunitària i la prevenció cap a un sistema més proactiu; la governança i el 
coneixement amb decisions basades en l’evidència, i la intersectorialitat per a 
una intervenció holística. 
 
El pla preveu constituir una comissió que en segueixi el desplegament i treballi 
en l’agenda compartida de reforma del sistema. Estarà formada pel tercer 
sector, els ens locals, els agents econòmics i socials, i els col·legis 
professionals. 
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El Govern dona llum verda al Pla de ports de Catalunya 
Horitzó 2030 
 

 El Pla suposa una evolució de la concepció del sistema portuari 
català com a facilitador d’infraestructures cap a un nou model 
centrat en la prestació de serveis a la ciutadania 

 
El Govern ha aprovat el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030, l’instrument 
que determina les grans línies de planificació i ordenació de les infraestructures 
i els serveis del sistema portuari que és competència de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest Pla suposa una evolució de la concepció del sistema portuari 
català com a facilitador d’infraestructures cap a un nou model centrat en la 
prestació de serveis a la ciutadania, i en la potenciació dels ports en centres de 
desenvolupament, que possibiliti un efecte sinèrgic amb el territori que els 
envolta. 
 
El punt de partida d’aquest nou Pla de ports ha estat el d’un sistema portuari 
català caracteritzat per la seva maduresa des del punt de vista de les 
infraestructures. Amb la majoria d’infraestructures ja desenvolupades, el Pla es 
focalitza en optimitzar-les i gestionar-les per aprofitar-ne tot el potencial, i 
fomentar-ne alhora la modernitat de les instal·lacions. 
 
Un dels objectius de la tramitació ha estat garantir una àmplia participació 
pública i institucional en l’elaboració del Pla, que ha estat sotmès a la 
consideració dels ens locals i les diferents administracions a Catalunya, 
d’entitats i organismes representatius en l’àmbit portuari, així com del ministeri 
competent en matèria de domini públic marítim terrestre, de la Comissió de 
Govern Local de Catalunya i del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya. En la tramitació s’ha dut a terme la preceptiva avaluació ambiental; 
d’aquesta manera, s’ha elaborat l’estudi ambiental estratègic, s’han dut a terme 
les consultes i la informació pública pertinents i s’ha formulat la declaració 
ambiental estratègica. Així, el document que ara s’aprova definitivament ha pres 
en consideració les aportacions resultants del procés de participació i informació 
pública, dels informes emesos i del tràmit ambiental efectuat. 
 
Un nou pla per al litoral 
 
L’àmbit del Pla de ports abasta la franja litoral catalana, que s’estén des de la 
desembocadura del riu de la Sènia, fins al cap de Portbou, amb una longitud 
total de costa de 780 km. Comprèn, per tant, les comarques del Montsià, el Baix 
Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, 
el Barcelonès, el Maresme, la Selva, el Baix Empordà i l’Alt Empordà. 
 
Els objectius en l’horitzó 2030 són els següents: 
 

 Potenciar els ports com a elements generadors de sinergies territorials. 
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 Garantir la sostenibilitat ambiental en el desenvolupament de l’activitat 
portuària.  

 Disposar d’una informació actualitzada i centralitzada del sistema 
portuari per tal d’avaluar i revisar les mesures implementades. 

 Fomentar la competitivitat i la qualitat dels serveis a partir de la formació 
en els diferents sectors. 

 Maximitzar l’explotació de les infraestructures durant la seva vida útil.  
 Captar demanda mitjançant la promoció conjunta de tot el sistema 

portuari i dels serveis que s’hi presten. 
 Assegurar un creixement sostenible de l’activitat implantant la innovació 

dins del sistema portuari català. 
 Fer efectius en el sistema portuari els principis de transparència, accés 

a la informació i bon govern.  
 
El Pla defineix set línies estratègiques que determinen quina ha de ser la política 
portuària dels propers anys. En la proepra dècada,  es preveu una inversió de 
7,5 milions per al desenvolupament de les línies estratègiques, mitjançant 
recursos generats pel sistema portuari de Catalunya i per fórmules de 
col·laboració públic privada. Les set línies estratègiques són: 
 
Nou model de governança: El Pla inclou potenciar el treball en plenari i 
comissions del Consell de Ports per tal de garantir una participació més efectiva 
dels diferents grups d’interès. En tot cas, el Pla preveu una Comissió 
d’Innovació atès el seu caràcter transversal i la importància que li atorga el Pla 
de Ports a aquesta matèria. A més, es preveu la possibilitat de crear Consells 
Portuaris (òrgans consultius) en cada instal·lació portuària que ho requereixi a 
l’efecte de garantir la participació dels diferents actors que exerceixen la seva 
activitat al port en la gestió de la instal·lació. El Pla també fomentarà fórmules 
d’agrupació en matèria de gestió portuària o la introducció de KPI’s de gestió.  
 
Transparència en la gestió i rendició de comptes: El Pla aborda de manera 
exigent les obligacions en matèria de transparència i bon govern de 
l’Administració Portuària i preveu que aquesta adopti els criteris establerts per 
Transparència Internacional. També inclou obligacions en matèria de 
transparència ambiental.  
 
Sostenibilitat econòmica: El Pla és continuista en el concepte 
d’autofinançament del sistema des de la perspectiva financera (internalització 
de costos), fet que comporta que els recursos generats pel propi sistema en 
permetin el sosteniment, reservant així els recursos públics de la Generalitat al 
finançament dels serveis públics deficitaris.  
 
D’altra banda, els nous reptes portuaris, la necessitat de captació de nous 
usuaris o la innovació i millora continuada són conceptes que requereixen la 
posada en funcionament de noves fórmules col·laboratives entre ports i/o 
gestors portuaris. Les agrupacions portuàries i l’aprofundiment en noves 
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fórmules de col·laboració publicoprivades i privades-privades han de ser eixos 
del Pla. Altres aspectes importants en aquesta línia són el foment de la 
competitivitat dels ports mitjançant la diversificació de serveis i la innovació, així 
com la incorporació de mesures de manteniment, d’operativitat i de seguretat 
de les infraestructures per tal de garantir la seva funcionalitat. També es pretén 
potenciar la qualitat en la gestió i prestació dels serveis mitjançant la 
professionalització i la millora en la formació. En aquest sentit, es preveu 
l’emissió de recomanacions sobre operativitat i sobre manteniment de les 
infraestructures portuàries els pròxims 4 anys. 
 
Sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic: El Pla 
preveu alinear-se amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic en la consecució 
dels objectius que Catalunya pretén assolir. En aquest sentit, el Pla preveu 
accions com l’elaboració d’un inventari d’emissions de referència del sistema i 
una estratègia de mitigació, d’una estratègia de mobilitat sostenible, la 
monitorització de dades climàtiques i batimètriques que afecten les 
infraestructures i el transport sedimentari, una estratègia sostenible d’emissions 
i d’ús d’energies o l’elaboració d’una estratègia d’adaptació al canvi climàtic, 
entre altres. 
 
També s’inclou en aquesta línia de sostenibilitat ambiental l’elaboració i la 
implementació d’una planificació de gestió integral dels dragatges i de restitució 
sedimentària i altres iniciatives com la gestió dels riscos naturals i tecnològics o 
la preservació de les espècies protegides i dels elements de valor patrimonial i 
cultural. Complementàriament també es preveuen programes de seguiment i 
control ambiental de la qualitat de les aigües portuàries, optimització de 
recursos hídrics i energètics, impuls d’energies renovables, gestió eficient de 
residus o l’elaboració d’una guia de criteris d’integració paisatgística. 
 
Interconnectivitat portuària: Es planteja desenvolupar una plataforma de 
gestió integrada del sistema portuari que permeti disposar d’informació 
centralitzada i en temps real de tots els ports de Catalunya. L’adquisició i el 
processament eficient d’aquesta plataforma permetrà ampliar la informació als 
usuaris, agilitzar tràmits administratius i facilitar la presa de decisions per part 
de Ports de la Generalitat. També vol servir per agilitzar els tràmits 
administratius i per a la promoció i difusió de serveis portuaris. 
 
Sinergia port-territori: El Pla tracta aquesta integració territorial com una de 
les seves línies estratègiques superant el concepte d’integració física amb el 
municipi, la qual es contempla des d’una perspectiva d’integració econòmica, 
social i cultural. Les línies d’actuació se centren a fomentar els ports catalans 
com a destinació turística establint fórmules de col·laboració amb agents 
turístics i destinacions turístiques; generar demanda de serveis i d’espais 
portuaris mitjançant l’impuls de l’economia blava, la formació professional i les 
pràctiques acadèmiques; fomentar les sinergies socials a través dels municipis 
impulsant les activitats culturals, esportives, extraescolars, i en general les 
interrelacions econòmiques amb el territori i amb el teixit empresarial. 
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Innovació: Es tracta d’un dels aspectes clau per assolir els objectius del Pla. 
L’Administració Portuària assumeix un paper actiu de foment de la innovació en 
matèria portuària dins del sistema portuari i en tots els seus sectors. Es defineix 
un model d’innovació basat en cicles de quatre anys on s’estudien, avaluen i 
escullen projectes innovadors per al seu cofinançament. Aquest procés selectiu 
es fa amb la participació de la Comissió d’innovació del Consell de Ports, que 
actuarà de nexe d’unió i d’intercanvi entre els usuaris i el Consell de Ports i que 
vetllarà per garantir l’eficiència i el seguiment del model. Es tracta d’un model 
de doble sentit en el qual els projectes es poden presentar com a resposta a 
una sèrie de reptes innovadors publicats per l’Administració o com a iniciativa 
privada. El model preveu els processos de selecció, així com els de seguiment 
i avaluació de resultats a l’efecte de garantir l’èxit del mateix. En aquesta 
mateixa línia s’emmarquen les accions destinades a afavorir la implantació 
d’empreses innovadores en els ports de la Generalitat. 
 
En resum, l’objectiu del Pla és aconseguir un sistema portuari que constitueixi 
un motor  econòmic i social de Catalunya al servei de les activitats del territori, 
caracteritzat per una alta competitivitat i gestionat amb criteris d’innovació i 
sostenibilitat. Per això, a les línies d’actuació s’hi afegeix un seguiment 
permanent amb indicadors de gestió i una actualització del Pla cada quatre anys 
per avaluar i redefinir, si cal, les seves línies d’actuació. 
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El Govern autoritza la signatura de la renovació del 
contracte per organitzar el Gran Premi de Fórmula 1 a 
Catalunya   
 
El Govern ha autoritzat avui la societat Circuits de Catalunya SL a signar amb 
l’empresa Fórmula One World Championship Limited (FOWC) la renovació del 
contracte per a l’organització del Gran Premi d’Espanya de F1 per a l’any 2021. 
La signatura garanteix la celebració de la 31a edició consecutiva d’aquest 
esdeveniment al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. 
 
El Gran Premi de F1 és un actiu que contribueix al posicionament de Catalunya 
al món en els àmbits del turisme i l’automoció. La seva continuïtat, a més, 
permetrà mantenir la presència del Circuit de Barcelona-Catalunya al calendari 
de les principals competicions de motor estatals i internacionals.  
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El Govern aprova el Programa anual d'actuació 
estadística per al 2021 
 

 El programa inclou 327 actuacions estadístiques, entre les quals 
destaquen la incorporació d’un conjunt de nous Indicadors com són 
els de l’economia blava, els indicadors dels ODS (Nacions Unides) 
que complementen l’actual bateria d’indicadors ODS (Eurostat) i els 
Indicadors Covid-19.  

 
 També cal ressaltar la publicació dels resultats estadístics de la 3a 

edició de l’Enquesta econòmica dels serveis socials, els treballs de 
camp de l’Enquesta de Salut de la ciutat de Barcelona, l’Enquesta 
d’us del Temps i l’Enquesta de violència masclista a Catalunya 

 
El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística 2021 (PAAE 
2021), que inclou totes les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat 
que s’han de dur a terme al llarg d’aquest any, en el marc del Pla estadístic de 
Catalunya 2017-2020 prorrogat per a l’any 2021. 
 
S’incorporen com a novetats els Indicadors de l’economia blava que integren 
informació sobre els sectors econòmics relacionats amb el mar (pesca 
professional i recreativa, aqüicultura, turisme marítim, activitats 
maritimorecreatives i esportives, transport marítim i ports, entre altres); els 
Indicadors Covid-19 que aporten informació sobre la situació i l’evolució de la 
pandèmia; els Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible 
ODS de Nacions Unides a Catalunya amb la construcció d’un marc d’indicadors 
anuals que prenen com a referència la bateria d’indicadors de NU, i que 
constitueixen un complement al sistema d’Indicadors ODS d’Eurostat que ja 
s’estan publicant i que proporcionen resultats comparables de Catalunya amb 
els països de la UE. 
 
Durant el 2021 també es destaca la publicació de resultats estadístics de la 3a 
edició de l’Enquesta econòmica dels serveis socials que ofereix informació de 
l’activitat, capacitat, personal i l’abast econòmic dels serveis socials; 
l'Estadística d’informes d’estrangeria, amb informació relativa a les persones 
que sol·liciten reagrupament familiar o renovació de les autoritzacions de 
residència i l’Estadística de violència masclista detectada al sistema sanitari 
públic de Catalunya a partir de la informació del Sistema Integral d’Informació 
Sanitària. També es difondran, per primera vegada, resultats sobre els 
Indicadors dels sector i productes d’alta tecnologia.  
  
Pel que fa als treball de camp, cal destacar l’Estadística sobre els usos 
lingüístics de les persones sordes i de la comunitat signant i usuaris de llengua 
de signes catalana, que permetrà conèixer la composició i característiques 
d’aquest col·lectiu de persones amb discapacitat auditiva; una nova edició de 
l’Enquesta de salut de la ciutat de Barcelona, i la finalització dels treballs 
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preparatoris de l’Enquesta de l’ús del temps (EUT) que preveuen iniciar la 
recollida d’informació a finals d’any. L’EUT permet obtenir informació sobre la 
dedicació de la població a les activitats diàries, com ara el temps dedicat al 
treball remunerat i no remunerat, o aspectes d’especial incidència en les anàlisis 
per gènere. 
 
En darrer terme, esmentar altres  treballs de camp d’enquestes com l’Enquesta 
territorial sobre equipament i ús de les TIC a les llars,  l’Enquesta de mobilitat 
quotidiana a les Comarques Gironines, l’Enquesta de violència masclista a 
Catalunya, l’Estadística de la pràctica esportiva de menors, l’Enquesta de 
participació cultural, i l’Enquesta de mobilitat en dia feiner, així com els treballs 
preparatoris de l’Enquesta a la joventut de Catalunya i de l’Enquesta de mobilitat 
quotidiana a l’Alt Pirineu i Aran. 
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El Govern dona llum verda a un programa per garantir els 
drets lingüístics en el torn d’ofici 
 

 L’advocacia i el Departament de Justícia estimularan conjuntament 
l’ús del català 
 

 Els jutges escriuen el 91,5 % de les sentències en castellà  
 
El Govern ha aprovat la subscripció d’un conveni entre el Departament de 
Justícia i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) 
per crear un programa que fomenti l’ús del català a la justícia gratuïta. Els 
advocats que s’hi inscriguin vetllaran perquè els ciutadans tinguin garantit el 
dret a ser atesos en català durant tot el procés judicial. Els lletrats, en aquest 
sentit, presentaran els escrits en llengua catalana quan el client ho vulgui i 
sol·licitaran al jutjat que la documentació es notifiqui en català. Els advocats 
percebran 14 euros afegits per cada actuació en català, com ara una demanda, 
una contestació o un recurs.   
 
El CICAC, per la seva banda, difondrà el programa entre l’advocacia del torn 
dofici, facilitarà que els professionals s’hi inscriguin, farà el seguiment de les 
actuacions i n’informarà al Departament. El conveni serà signat properament 
per la consellera de Justícia, Ester Capella, i la presidenta del Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Maria Eugènia Gay. 
 
Ús residual del català a la justícia 
  
Els jutges només van escriure en català el 8,5 % del total de sentències del 
2019. És el cinquè any consecutiu que les sentències escrites en català no 
superen el llindar del 9 %. Aquestes dades constaten que el català està en una 
situació d’emergència als jutjats de Catalunya, amb un ús residual que no es 
correspon amb l’ús social.  
 
Recomanacions del Consell d’Europa 
 
El Consell d’Europa ha advertit reiteradament, en els últims cinc informes, que 
el govern espanyol incompleix la Carta europea de les llengües regionals o 
minoritàries, que compromet els estats signants —entre els quals hi ha 
Espanya— a garantir l’ús d’aquestes llengües en la justícia, l’Administració 
pública o els mitjans de comunicació. En relació amb això, el Comitè de 
Ministres del Consell d’Europa ha instat l’Estat a fer canvis legals per augmentar 
el percentatge de personal judicial competent en aquestes llengües. 
 
Una llengua discriminada  
 
El Departament de Justícia considera que els jutges que treballen a Catalunya 
haurien de tenir l’obligació de conèixer el català, pel fet que exerceixen un servei 
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públic. El Govern reclama a l’Estat que la llengua catalana sigui un requisit 
obligatori per poder exercir a Catalunya.  
 
El Ministeri de Justícia va incorporar el coneixement de les llengües estrangeres 
com a mèrit puntuable en les noves proves per a la selecció de funcionaris; 
però, en canvi, el català no és ni un requisit ni un mèrit. Els aspirants, per tant, 
sumen punts pel fet de tenir coneixements d’idiomes com ara l’alemany o el 
danès, però no el català, encara que vulguin treballar a Catalunya. 
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El Govern aprova el Manual d’instruccions destinat als 
membres de les meses electorals per a les eleccions al 
Parlament de Catalunya de 2021 
 

 La guia incorpora un annex sobre la seguretat sanitària  
 

El Govern ha aprovat el Manual d’instruccions destinat als membres de les 
meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021. 
Segons el que estableix l'article 27.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, s'ha de lliurar als membres de les meses electorals 
un manual d'instruccions sobre les seves funcions, que ha de ser supervisat per 
la Junta Electoral Central i aprovat per acord del Govern.  
 
En essència no hi ha grans canvis en el Manual des de les darreres eleccions, 
però atesa la situació extraordinària provocada per la Covid-19 en què es 
desenvolupen aquestes eleccions,  conté un annex amb mesures sanitàries de 
prevenció dels locals electorals, d’acord amb el Protocol específic per a 
l’adequació dels col·legis electorals i per al procediment de vot a mesa electoral 
i escrutini per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de 
febrer de 2021. 
 
L’annex del manual incorpora totes les indicacions sobre la seguretat sanitària 
detallant com seran les eleccions, com s’han d’organitzar els circuits de vot, 
quin material han de portar tant els votants com els membres de l’organització, 
i altres mesures com ara les rutines d’higiene i desinfecció o els aforaments dels 
locals electorals.  
 
El Manual d’instruccions per als membres de les meses electorals serveix 
perquè els presidents i vocals de les meses sàpiguen com funciona tot el 
procediment electoral. El Manual recull els detalls sobre com s’han de constituir 
les meses, com ha d’anar la votació i com es fa l’escrutini. 
 
Directrius sanitàries  
 
Extracte del Protocol específic per a l’adequació dels col·legis electorals i per al 
procediment de vot a mesa electoral i escrutini per a les properes eleccions al 
Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021  
 
Taula amb les paperetes i sobres de votació:  
 

‐ La taula amb les paperetes i sobres de votació se situarà prop de l’accés 
a l’espai intern on hi haurà el punt d’higiene de mans amb gel 
hidroalcohòlic, per tal de garantir la neteja de mans tot just abans del 
moment de recollir les paperetes i sobres de votació. En cas que no sigui 
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possible, els dos punts, accés a l’espai interior i taula amb paperetes i 
sobres, hauran de disposar de gel hidroalcohòlic. 

‐ Es facilitaran guants d’ús únic per a les persones que tinguin al·lèrgia al 
gel hidroalcohòlic. 

‐ Es farà neteja i desinfecció de la taula i altres punts de contacte amb la 
freqüència que determinin els criteris tècnics de l’autoritat sanitària. 

 
Cabines de votació: 
  

‐ Les cabines de votació es distribuiran de forma que es garanteixi la 
privacitat del votant sense necessitat de tancar-se amb cortines. 

‐ Disposaran de gel hidroalcohòlic al costat de les paperetes i sobres. 
‐ Es definiran fluxos de sentit únic en l’accés i sortida per evitar 

creuaments.  
‐ Es farà neteja i desinfecció freqüent de l’interior de la cabina, d’acord 

amb els criteris tècnics de salut. 
 
Meses electorals:  
 

‐ Les meses de votació se situaran a una distància mínima de 2 metres 
entre elles. 

‐ Cal posar elements que impedeixin el pas i circular entre taules.  
‐ Es farà neteja i desinfecció constant de les meses de votació i altres 

punts de contacte. 
‐  

Responsables de seguretat:  
 
Els locals electorals han de disposar de personal que:  
 

‐ Controli l’accés ordenat dels votants al local electoral, que organitzi les 
cues i el fluxe dels votants dins dels locals, que es mantinguin les 
distàncies de seguretat, que s’entri i se surti pels accessos correctes i no 
es formin aglomeracions. 

‐ Garanteixi el compliment de l’obligació d’ús de mascareta en tot moment, 
excepte en els casos que puntualment pugui ser incompatible amb la 
identificació de les persones o per raons de seguretat o d’impossibilitat 
d’ús per patologies dels electors. 

‐ Garanteixi la neteja de mans dels electors/es i eviti el contacte entre 
persones. 
 

Vot a mesa electoral:  
 

‐ Els votants exhibiran el seu document oficial d’identificació de tal manera 
que els membres de la mesa en puguin veure les dades necessàries; els 
membres de la mesa no tocaran en cap cas el document.Les taules 
podran utilitzar una safata per col·locar- hi el document oficial 
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d’identificació si calgués acostar-lo als membres de la mesa per sota de 
la distància de seguretat. 

‐ Els membres de la taula no tocaran el sobre de votació, però sí que seran 
aquells que retiraran el paper que tapa l’urna. Si és necessari, indicaran 
al votant que mostri el sobre per comprovar que hi ha un únic vot. Els 
votants situaran el vot a l’interior de l’urna. 

‐ Els votants no es retiraran la mascareta a excepció que la taula els 
requereixi fer-ho de forma puntual per facilitar-ne la identificació.  

‐ Només podrà haver una persona votant en el front immediat de cada 
taula, a excepció que necessitin assistència. 

‐ Els interventors/es i apoderats/es mantindran les distàncies de seguretat 
(mínim 1,5 metres) amb els votants i els membres de la mesa en tot 
moment. 

 
Escrutini:  
 

‐ Durant el recompte, es farà ús de la mascareta FFP2 i de guants d’un sol 
ús.Es mantindrà la distància de seguretat. 

‐ Es retiraran els guants en el moment d’acabar el recompte. 
‐ Es garantirà que en la sala on es fa el recompte hi ha un aforament 

equivalent a 2,5m² per persona i es manté la distància mínima d’1 metre. 
 
Circuits per al lliurament de la documentació electoral: 
 

‐ Abans de manipular els sobres per a la recollida de les actes, i sempre 
abans i després de fer-ne l’entrega, es farà una higiene de mans. 

‐ L’entrega es farà minimitzant el temps de contacte proper i en tot cas 
mantenint la distància mínima de seguretat d’1 metre. 

 
Material de protecció per als membres de les meses electorals:  
 

‐ Als membres mesa se’ls facilitarà el següent material:  
‐ 4 mascaretes per la seva renovació al llarg del dia. S’ha d’informar del 

temps màxim d’utilització (hores) segons el tipus de mascareta facilitada. 
‐ 1 pantalla facial. 
‐ 1 mascareta FFP2 i guants d’un sol ús per al moment del recompte. 
‐ Gel hidroalcohòlic suficient per a un ús freqüent al llarg del dia.  
‐ Els membres de la mesa electoral se situaran mantenint la distància 

lineal lateral mínima d’1,5 metres. 
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El Govern aprova un nou decret de regulació del Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 

 Permetrà millorar la qualitat, la protecció de dades, la seguretat 
jurídica i l’accés dels serveis del DOGC 

 
El Govern ha aprovat un nou decret de regulació del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) per tal d’adaptar aquesta publicació a les 
novetats reglamentàries i tecnològiques que s’han produït d’ençà que es va 
aprovar el primer reglament del DOGC, amb el Decret 129/2010, de 21 de 
setembre. 
 
Aquesta nova regulació permetrà simplificar el procés de publicació, donant 
resposta als nous requeriments en l’actuació administrativa, així com també 
incidirà en l’adequació formal i lingüística dels documents publicats i en 
l’increment de la seguretat jurídica de la publicació. 
 
Un altre dels objectius d’aquest nou Decret és modificar l’estructura del DOGC 
per tal de facilitar l’accés de la ciutadania als documents que s’hi publiquen i 
adaptar-la millor a determinades necessitats dels emissors dels documents. Es 
vol incrementar l’eficiència i la qualitat del procés d’edició, publicació i difusió 
del DOGC. D’aquesta nova estructura, en resultarà la creació d’un Suplement 
d’anuncis de notificació. 
 
A més, amb aquests canvis també es millorarà en la protecció de dades 
personals en els documents publicats, d’acord amb el marc normatiu aplicable, 
i es vetllarà per tal que únicament les dades indispensables siguin objecte de 
publicació. 
 
Atesa la significativa modificació que implica de la regulació fins ara existent, el 
nou reglament derogarà el Decret vigent fins ara, el 129/2010, de 21 de 
setembre, amb l’objectiu de simplificar i clarificar l’ordenament jurídic.  
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El Govern concedeix una subvenció de 435.000 euros a 
la Fundació Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona 
(IRB Barcelona) 
 

 L’IRB Barcelona, el Centre de Regulació Genòmica (CRG) i l’Institut 
de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) van ser designats centres on 
desenvolupar el Programa de Detecció Massiva de Covid-19 
 

El Govern ha autoritzat el Departament de Salut a concedir una subvenció 
directa a la Fundació Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB 
Barcelona) per un import de 435.335 euros, per atendre les despeses 
realitzades per l’entitat en el desenvolupament del Programa de detecció 
Massiva COVID-19 (Programa Orfeu). 
 
Davant la crisi sanitària per la SARS-CoV-2, el Govern va crear el 7 d’abril de 
2020 el Programa de Detecció Massiva de Covid-19, amb l’objectiu de 
complementar la capacitat del sistema de salut de disposar de tests de 
diagnòstic del coronavirus. En aquest sentit, es va designar l’IRB Barcelona, 
juntament amb el Centre de Regulació Genòmica (CRG) i l’Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), com a centres on desenvolupar el 
Programa Orfeu. 
 
L’IRB Barcelona va ser creat per Acord del Govern el 2005 amb la finalitat de 
promoure i desenvolupar la recerca bàsica i aplicada de qualitat, i el 
desenvolupament de noves tecnologies o tècniques en l’àmbit de la recerca 
mèdica. Aquesta entitat està integrada per la Generalitat mitjançant el 
Departament de Salut i el Departament d’Empresa i Coneixement i la Universitat 
de Barcelona. 
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El Govern subvenciona amb 387.000 euros 
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per 
arranjar els danys provocats pel temporal Gloria 
 
El Govern ha aprovat atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera (Vallès Oriental) de 387.315 euros per fer front a les despeses 
d’arranjament dels danys provocats pel temporal Gloria dels dies 21 al 23 de 
gener de 2020.  
 
Aquesta subvenció s’emmarca 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 el passat 14 de desembre 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 aquest mes 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 
en la restauració dels serveis bàsics afectats per aquests episodis 
climatològics.  
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El Govern impulsa la construcció del nou col·lector de 
salmorres i en fixa els criteris de finançament 
 

 S’insta l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a promoure l’execució 
de les obres i a subscriure un conveni amb l’empresa ICL per al 
finançament i la recuperació dels costos 

 
 La inversió de les infraestructures hidràuliques a construir per part 

de la Generalitat, incloses en l’actual planificació hidrològica, 
s’estima en més de 110 milions d’euros, dels quals 98 milions 
d’euros seran aportats per la companyia  minera 

 
 Aquesta és una actuació d’interès general i estratègic del projecte 

de desenvolupament miner i industrial del Bages anomenat Pla 
Phoenix  

 
El Govern ha acordat la promoció de l’execució del nou col·lector de salmorres 
en els trams compresos entre Súria-Castellgalí, Balsareny-Castellgalí, 
Castellgalí- Abrera i un tram final en el Prat, i de la canonada d’impulsió d’aigües 
regenerades entre la depuradora de Manresa i Súria. L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), que ja ha fet les expropiacions corresponents al tram entre 
Abrera i Castellgalí, promourà els treballs que executarà Infraestructures.cat i 
signarà properament un conveni amb l’empresa minera ICL per al finançament 
i la recuperació dels costos per executar aquestes actuacions. El cost de les 
actuacions és superior als 110 milions d’euros, dels quals més de 98 seran 
aportats per la companyia.  
 
Aquesta actuació contribuirà a la millora de la qualitat de l’aigua de la conca del 
riu Llobregat i a reduir de manera progressiva els runams salins generats per 
l’activitat minera a la comarca del Bages. A més, el nou col·lector de salmorres 
és un dels eixos per al desenvolupament del Pla Phoenix, considerat d’interès 
general per a la reindustrialització per acord del Govern de 4 d’agost de 2015 i 
que potenciarà l’activitat minera de manera sostenible.  
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El Govern declara Element Festiu Tradicional d’Interès 
Nacional el Carrousel Costa Brava de Palafrugell 
 

 Aquesta és la més coneguda de les iniciatives que configuren el 
programa de les anomenades Festes de la Primavera 
 

 Es tracta d’una manifestació popular molt arrelada que recupera 
una tradició prohibida durant el franquisme 

 
El Govern ha aprovat declarar Element Festiu Tradicional d'Interès Nacional el 
Carroussel Costa Brava de Palafrugell, i que aquesta declaració sigui inscrita 
en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. 
 
El Carrousel Costa Brava és la més coneguda de les iniciatives que configuren 
el programa de les anomenades Festes de la Primavera. En el Carrousel, s’hi 
aplega una gran munió de carrosses i comparses, tant locals com procedents 
d’arreu de Catalunya. 
 
Les Festes de Primavera són possiblement una de les festivitats més arrelades 
i de major tradició de Palafrugell. Aquesta celebració té els seus orígens en la 
prohibició del carnaval decretada durant la dictadura franquista, i actualment ha 
esdevingut tot un esdeveniment per a Palafrugell que implica tota la població a 
través de diferents activitats.  
 
Els antecedents del Carroussel cal situar-los a l'any 1883, quan a Palafrugell es 
celebrava el carnaval amb rues, balls i cercaviles. Malgrat que la festa va viure 
períodes de crisi, degut a les guerres i les dictadures, l'any 1928 se’n va produir 
la primera recuperació, quan un grup de joves, anomenat la Colla dels 13, va 
impulsar tres dies de música, balls i màscares. Amb l'esclat de la Guerra Civil, 
la festa va quedar suspesa i amb la instauració del règim franquista les 
celebracions dels carnestoltes es van prohibir al ser considerades immorals. 
Malgrat aquesta prohibició, el jovent de Palafrugell va camuflar la celebració de 
la festa batejant-la amb altres noms. La primera referència escrita d’aquesta 
època és de l’any 1964, en la qual la festa apareix descrita com “una desfilada 
de carrosses a l’estil de l’antiga rua”. La celebració s’ha mantingut pràcticament 
igual a les característiques que tenia quan es va crear. 
 
El Carrousel Costa Brava és un important referent identitari per a la localitat i el 
seu entorn territorial immediat. L’esdeveniment aplega sempre una quantitat 
important de participants actius, que sovint arriba gairebé als dos milers de 
persones, fruit del treball conjunt i la convivència de diverses de generacions 
dels habitants de la localitat i dels seus voltants. 
 
La continuïtat de la festa està garantida per l’Ajuntament de Palafrugell i per 
l’Associació de Colles de les Festes de Primavera, la qual  aplega les diverses 
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comparses i els diferents grups de carrossaires que vetllen pel correcte 
desenvolupament d’aquest element festiu.  
 
 Amb aquesta declaració es dona compliment al previst en l'article 6 de la Llei 
2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i 
de l'associacionisme cultural i 15 del Decret 389/2006, de 17 d'octubre, del 
patrimoni festiu de Catalunya.  
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El Govern aprova els esdeveniments i personalitats que 
commemorarà l’any 2021 
 

 Celebrarà 17 efemèrides, com ara els 50 anys del discurs de Pau 
Casals a l’ONU, el centenari del naixement de Teresa Juvé i de Joan 
Triadú o el 150è de Segundo de Chomón  

 
El Govern ha acordat quins seran els esdeveniments i les personalitats que 
seran objecte de commemoració per part de la Generalitat de Catalunya el 
pròxim any 2021. L’objectiu és posar en relleu, recuperar i divulgar la memòria 
d’esdeveniments i personalitats històriques, artístiques, científiques o culturals, 
que han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans. 
 
La proposta ha estat elaborada per la Comissió de Commemoracions, l’òrgan 
col·legiat encarregat d’impulsar i proposar els esdeveniments i personalitats que 
han de ser objecte de commemoració per part de la Generalitat.  
 
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya celebrarà enguany els següents 
esdeveniments, amb els corresponents departaments responsables, que en 
desenvoluparan totes les actuacions necessàries: 
 

 50 anys de la Sessió fundacional de l’Assemblea de Catalunya, a 
l’església de Sant Agustí (Barcelona), destacant-ne la participació de les 
dones 

 50 anys del Discurs de Pau Casals a l’ONU  
 50 anys de la creació de la Federació ECOM, primera federació d’entitats 

de l’àmbit de la discapacitat física  
 100 anys de l’inici de les excavacions arqueològiques de la Muntanya 

d’Olèrdola 
 100 anys de la creació del Servei Meteorològic de Catalunya  

 
De la mateixa manera, aquest any també celebrarà les efemèrides de les 
personalitats següents:  
 

 550 anys de la mort de Brígida Terrer, beguina que es va dedicar a la 
vida religiosa com a laica 

 150 anys del naixement d’Hermen Anglada Camarasa, pintor 
(Departament de Cultura). 

 150 anys del naixement de Segundo de Chomón, cineasta 
 150 anys del naixement de Josep Maria Fuset i Tubià, naturalista 
 125 anys de la mort d’Isabel Vilà i Pujol, “Isabel cinc hores”, mestra i 

primera sindicalista 
 100 anys del naixement de Teresa Juvé i Acero, pedagoga i escriptora 
 100 anys del naixement de Paquita Ferrándiz i Castells, actriu teatral 
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 100 del naixement de Felícia Fuster i Viladecans, poeta, pintora i 
traductora 

 100 anys del naixement de Maties Palau i Ferré, pintor 
 100 anys del naixement de Victòria Pujolar i Amat, primera veu en català 

de la ràdio clandestina “La Pirenaica” 
 100 anys del naixement de Joan Triadú i Font, pedagog i escriptor 
 50 anys de la mort de Joan Manén i Planas, músic i virtuós del violí 
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Nomenaments 
 
Antonio Mora Núñez, president del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
Nascut a Cornellà de Llobregat el 1971. Treballador del sector de la neteja, del 
plàstic i del metall, i autònom. Té estudis universitaris en Dret, Geografia i 
Història i formació en Polítiques Públiques. Va ser secretari general de la Unió 
Comarcal del Baix Llobregat de CCOO, i també de l’Alt Penedès, Anoia i Garraf. 
Des del 2017 fins a l’actualitat, ha ocupat el càrrec de secretari de Política 
Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions a CCOO. 
 
Toni Mora ha estat membre del Consell d’Administració de l’ICS, del Consell de 
Direcció del Catsalut, del Consell Assessor del CIRE, de la Comissió de Govern 
de la Renda Garantida de Ciutadania, de la Comissió Executiva del Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona, del Consell Assessor de l’Agència 
Metropolitana de Desenvolupament Econòmic, del Comitè Executiu del Pacte 
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i president del Centre 
d’Informació dels Treballadors i Treballadores Estrangers de CCOO (CITE) i del 
Patronat de la Fundació Paco Puerto. 
 

 
Carme García Jarque secretària executiva del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 
 
Nascuda a Sarrión (Teruel) el 1957. Llicenciada en Ciències Econòmiques per 
la Universitat de Barcelona (UB), també és mediadora oficial de civil i mercantil 
per la Universitat de La Rioja i diplomada en Dret Tributari pel Centre d’Estudis 
Empresarials. Compta amb més de trenta anys d’experiència en el sector 
financer, dels quals vint en el sector públic, en tasques directives a l’Institut 
Català de Finances (ICF).  
 
Paral·lelament, ha estat vicepresidenta de la Junta Directiva d’Autònoms de 
PIMEC, tresorera, vocal del Comitè Executiu de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, presidenta de la Comissió d’Economia Financera 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Vocal del Consell del Treball Autònom 
de Catalunya, Vocal del Patronat de la Fundació Privada DAU per la formació i 
millora de les habilitats en l’àmbit personal i professional de malalts mentals. 
Fins ara era ponent patronal PIMEC en el ple del CTESC. 
 
 
Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona (UB). 
Departament d’Empresa i Coneixement 

 
Nascut a Barcelona l’any 1958. 
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És catedràtic de Metodologia de les Ciències del Comportament a la Facultat 
de Psicologia de la UB. 
 
Membre de l’Institut de Neurociències de la UB i de l’Institut de Sistemes 
Complexos (UBICS), on realitza recerca sobre neurociència quantitativa i 
computacional. 
 
Expert en estadística i en l’estudi sistemàtic de la conducta humana, ha fet 
docència a la Facultat de Psicologia i a Farmàcia, Economia i Empresa, 
Geografia i Història, Infermeria, Educació i Biologia. 
 
Ha ocupat diferents càrrecs de gestió acadèmica i ha impartit seminaris i cursos. 
Director de tesis doctorals a diverses universitats catalanes, estatals i 
internacionals i autor de més de 30 llibres i més de 260 articles científics, a més 
de ser l’investigador principal de multitud de projectes de recerca.  
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Altres acords 
 
El Govern autoritza incrementar la despesa sanitària en 61,8 milions 
d’euros mitjançant la redistribució de crèdits del pressupost  
 
El Govern ha autoritzat el Departament de Salut a destinar els sobrants de 
diferents capítols del seu pressupost a finançar despeses en equips d’atenció 
primària dels concerts sanitaris del CatSalut, amb motiu de la pandèmia de la 
Covid-19. L’objectiu és garantir la màxima execució del fons Covid i que els 
recursos es destinin allà on hi ha necessitats immediates.  
 
Les transferències de crèdit entre els diferents conceptes pressupostaris del 
Departament de Salut al capítol 2 (despesa corrent) es faran d’acord amb el 
detall següent: 
 

Capítol Import 
1 (personal) 1.518.458,48 

6 (inversió) i 8 (endeutament) 16.902.241,57 

7 (transferències de capital) 5.048.859,00 

 
Així mateix, el Govern ha autoritzat el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies a transferir 38.365.900 euros al Servei Català de la Salut per fer front 
a l’emergència sanitària derivada de la pandèmia. Aquest import correspon a la 
part sobrant dels 300 milions que va rebre del Fons de Contingència per al 
pagament del segon paquet d’ajuts als autònoms.  
 
El Govern va atorgar un ajut de 2.000 euros a cadascun dels treballadors i 
treballadores per compte propi que es van inscriure al registre per accedir a 
aquesta prestació. Abans de saber el nombre de sol·licituds rebudes, es va fer 
una previsió de crèdit de 300 milions d’euros per assegurar que l’ajuda arribava 
a tothom que la demanés. Finalment, es van rebre 132.000 sol·licituds i es van 
atorgar ajuts per un import total de 264 milions d’euros. La diferència és la que 
el Departament de Treball transferirà ara al Servei Català de la Salut perquè 
pugui atendre necessitats urgents relacionades amb la pandèmia. 
 
 
 
 
 


