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El Govern aprova nous ajuts econòmics per valor de 6 
milions d’euros en l'àmbit de l'educació en el lleure i de 
les activitats extraescolars  
 

 El Decret llei que regula l’atorgament d’aquesta nova línia de 
subvencions, aprovat a proposta del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, estableix tres modalitats d’ajuts extraordinaris 
d'urgència per pal·liar els perjudicis econòmics del sector del lleure 
educatiu i de les activitats extraescolars  

 
El Govern ha aprovat una nova línia addicional d’ajuts extraordinaris en l'àmbit 
de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les 
conseqüències de la Covid-19. Amb el Decret llei aprovat, s’habiliten nous ajuts 
extraordinaris d’urgència per un import global de 6 milions d’euros, per a 
empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure 
educatiu i de les activitats extraescolars.  
 
La finalitat d’aquests ajuts és afavorir la sostenibilitat econòmica del sector que 
acumula perjudicis econòmics com a conseqüència de les mesures que s’han 
adoptat durant els darrers mesos per fer front a la pandèmia de Covid-19.  
 
La Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen les mesures 
en matèria de salut pública per contenir el brot epidèmic de Covid-19 al territori 
de Catalunya i que té per objectiu frenar el ritme de propagació de la pandèmia, 
va establir la suspensió de les activitats de lleure infantil i juvenil, així com la 
suspensió de les activitats extraescolars o esportives que es realitzen fora de 
l'horari lectiu habitual (dins o fora del centre educatiu) o bé l’obligació de 
reorganitzar-les en grups estables de convivència. 
 
Més enllà dels llocs de treball i dels serveis que du associats, el lleure educatiu 
s'erigeix com un sector estratègic per fer front, ara i en un futur, a les 
conseqüències que la situació de pandèmia pot tenir per a infants i adolescents, 
sobretot per a aquells més vulnerables socioeconòmicament.  
 
Per això, i amb l’objectiu de pal·liar les pèrdues econòmiques del sector i ajudar-
lo a afrontar les dificultats que travessa, així com les contínues exigències 
d’adaptació, el Decret llei preveu una partida de 6 milions d’euros, que es 
distribuirà en tres modalitats d’ajut diferents en funció dels beneficiaris: 
 

- Ajuts dirigits a entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció 
General de Joventut (DGJ) que fan activitats de lleure educatiu entre 
setmana adreçades a infants i joves d'entre 3 i 18 anys: 1.500 euros per 
entitat. 

 
- Ajuts dirigits a persones treballadores autònomes, empreses i altres 

entitats que realitzen activitats extraescolars: 1.500 euros per sol·licitant. 
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- Ajuts dirigits a entitats, empreses i persones treballadores autònomes 

titulars o gestores d’instal·lacions inscrites al Registre d'Instal·lacions 
Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ): 2.500 euros per 
instal·lació. 

 
La concessió d’aquests ajuts no requereix cap altra justificació que l'acreditació 
del compliment dels requisits exigits mitjançant una declaració responsable de 
la persona sol·licitant. Les entitats, empreses i persones autònomes que 
compleixin els requisits i presentin les sol·licituds dins del termini establert 
rebran els ajuts, que estan concebuts com a ajudes extraordinàries i puntuals 
en forma de prestació econòmica de pagament únic. El crèdit no exhaurit en 
una modalitat es podrà traspassar a qualsevol de les altres dues i, en cas que 
s’exhaureixi el pressupost global dels ajuts, el Decret llei preveu ampliar-ne la 
dotació. 
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El Govern transferirà 10 milions d’euros al Departament 
d’Empresa i Coneixement per activar els ajuts directes 
als comerços obligats a tancar entre el 7 i el 17 de gener 
 

 Els ajuts consistiran en una aportació única de 2.500 euros per a 
pimes i autònoms del sector del comerç afectats per les noves 
restriccions per fer front a la Covid-19 

 
 Se’n podran beneficiar els establiments de centres, galeries i 

recintes comercials i els locals de més de 400 metres quadrats 
 
El Govern ha autoritzat una transferència 10 milions d’euros del Fons de 
Contingència al Departament d’Empresa i Coneixement per activar els ajuts 
directes per als comerços obligats a tancar entre el 7 i el 17 de gener d’acord 
amb les noves restriccions aprovades pel Procicat per fer front a l’emergència 
sanitària de la Covid-19. El programa de subvencions consistirà en ajuts 
directes de 2.500 euros per a les petites i mitjanes empreses i professionals 
autònoms del sector afectats per aquestes restriccions. 
  
L’objectiu és contribuir a pal·liar els efectes econòmics derivats de les noves 
mesures. Els beneficiaris seran els establiments de centres, galeries i recintes 
comercials i els establiments amb una superfície de més de 400 metres 
quadrats, obligats a tancar durant aquests deu dies. 
  
En els propers dies es publicaran les bases dels ajuts i properament s’obrirà la 
convocatòria. 
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El Govern modifica la Llei de la Policia per garantir la 
igualtat efectiva d’homes i dones en la plantilla dels 
Mossos d’Esquadra 
  
El Govern ha aprovat avui el Decret llei que modifica la Llei 10/1994, d’11 de 
juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i s’estableixen mesures 
correctores per tal d'equilibrar la presència de dones i homes en la plantilla de 
Mossos d’Esquadra, actualment amb una presència majoritària d’homes. És per 
això que,  en les properes convocatòries d’accés al cos de Mossos d’Esquadra 
i en les d’ascens a la resta de categories del Cos, s’atorgarà preferència a la 
selecció de les persones aspirants del sexe menys representat (femení) quan 
aquestes es trobin en igualtat de criteris pel que fa a la idoneïtat de perfil amb 
les persones aspirants de l’altre sexe. Així, en la resolució dels empats de 
puntuació en l’ordre de classificació dels aspirants s’atendrà la necessitat de 
garantir l’equilibri entre dones i homes en la plantilla del cos. 
 
La disposició addicional setena que s’introdueix ara preveu que “mentre no 
s’aprovi el corresponent pla d’igualtat, i amb la finalitat d’assolir l’equilibri en el 
nombre de dones i homes en la plantilla del cos de Mossos d’Esquadra, les 
convocatòries per a accedir a les diferents categories del cos de Mossos 
d'Esquadra han d’establir que els empats de puntuació en l’ordre de 
classificació dels aspirants, com a primer criteri, s’han de dirimir donant 
preferència a les persones candidates del sexe menys representat quan aquest 
no arribi al 40% d’aquella categoria”. 
 
Aquesta mesura és conseqüent amb les mesures considerades efectives en 
l’àmbit europeu per a garantir el màxim d’igualtat en la composició de les 
plantilles policials, entre les quuals destaquen especialment les que es 
focalitzen en els processos de selecció. 
 
En aquest sentit, el Decret llei 40/2020, de 10 de novembre, autoritzava la 
creació de 245 places del Cos de Mossos d’Esquadra per donar una resposta 
el més ràpida possible al dèficit que pateix la plantilla de la Policia de la 
Generalitat–Mossos d’Esquadra. Per tal d’assolir els objectius de revertir el 
dèficit de plantilla amb la màxima urgència, s’estan elaborant les bases per a la 
convocatòria mitjançant oposició lliure de 435 places de la categoria de mosso/a 
de l'escala bàsica, entre les quals s’inclouen les 245 noves places creades pel 
Decret llei 40/2020, de 10 de novembre. 
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El Govern incorpora a la Llei de les Àrees de Promoció 
Econòmica Urbana el procediment de delimitació d'una 
APEU quan és a iniciativa dels ajuntaments 
 

 L’aprovació imprevista d’una esmena havia deixat sense regular el 
procediment a seguir en aquests supòsits 

 
El Govern ha aprovat el Decret llei de modificació de la Llei de les Àrees de 
Promoció Econòmica Urbana (APEUS) per regular el procediment de 
delimitació d'aquestes àrees quan la iniciativa correspon als ajuntaments. S'ha 
incorporat l'apartat 3 a l'article 10 de la Llei per a aquests supòsits. 
 
L’aprovació imprevista d’una esmena rebutjada en Comissió va suprimir de la 
Llei el procediment de delimitació d’una APEU quan és a iniciativa dels 
ajuntaments. Amb aquesta mesura s’esmena aquest buit normatiu i es dona 
congruència al text. 
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El Govern aprova el quart Pla Japó amb la voluntat de 
consolidar la relació prioritària de Catalunya amb el 
país asiàtic 
 

 Per primera vegada, el pla comptarà amb una dotació 
pressupostària per donar impuls a la cinquantena d’accions 
previstes 

 A causa de la situació de la Covid-19, el pla incorpora un conjunt 
d’actuacions per promoure la col·laboració entre Catalunya i el Japó 
en matèria sanitària i d’emergències 
 

El Govern ha aprovat el Pla Japó 2020-2023, un programa interdepartamental 
del Govern, de col·laboració entre administracions i institucions, que té l’objectiu 
de reforçar els llaços entre Catalunya i el Japó, i consolidar-ne la relació 
prioritària. Es tracta del quart pla país successiu amb el Japó del qual es dota 
la Generalitat, que se suma als dels períodes 2009-2011, que va ser el primer 
pla país del Departament d’Acció Exterior; 2012-2015 i 2016-2019, que va 
marcar el desè aniversari del pla. Aquesta continuïtat al llarg d’una dècada ha 
consolidat el marc de treball estable amb el Consolat General del Japó a 
Barcelona, amb qui el Govern manté un contacte permanent. Com a novetat 
respecte als seus predecessors, el nou pla compta per primera vegada amb una 
dotació pressupostària del Departament d’Acció Exterior, que permetrà donar 
impuls a les accions previstes. 
 
El nou pla compta amb 41 accions en els principals sectors d’interès comú: 
l’empresarial, el turístic, el cultural i l’acadèmic-científic. Les accions previstes 
al pla, però, augmenten fins a 51 en total en haver inclòs necessàriament 
accions per fer front al context de la pandèmia global de la Covid-19, una xifra 
que fa d’aquest  Pla Japó el més exhaustiu fins ara. En aquest sentit, s’han 
incorporat deu accions coordinades amb els departaments de Salut i d’Interior 
derivades de la crisi sanitària per promoure específicament la col·laboració 
entre Catalunya i el Japó en matèria sanitària i d’emergències. 
 
Com a exemples de les accions, en l’àmbit d’empresa, el pla pretén, entre altres, 
reforçar la inversió productiva japonesa a Catalunya en indústria i nous sectors, 
així com, alhora, promoure la presència empresarial catalana al Japó. Segons 
els indicadors del Pla Japó 2016-2019, més de 50 empreses catalanes inicien 
projectes al Japó cada any. Entre les accions de l’àmbit turístic, destaca 
l’objectiu d’establir una connexió aèria directa entre Catalunya i el país asiàtic. 
El mercat japonès és prioritari per al sector turístic català: el 2019 van arribar a 
Catalunya prop de 372.000 turistes japonesos, xifra que situa el Japó com a 8è 
mercat emissor per a Catalunya. D’altra banda, en l’àmbit d’universitats i 
recerca, es preveuen accions per impulsar les relacions científiques i 
d’innovació i fomentar la mobilitat entre centres de recerca catalans i japonesos. 
La col·laboració entre Catalunya i el Japó en l’àmbit del coneixement és molt 
destacada i, entre 2010 i 2018, hi ha hagut 124 projectes per valor de més de 4 
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milions d’euros entre entitats catalanes i japoneses, principalment en l’àmbit de 
la salut, l’automoció i les TIC. 
 
Finalment, atès el context d’emergència sanitària mundial en el qual s’ha 
aprovat el nou Pla Japó, el document ha tingut en compte el potencial de la 
cooperació amb el país asiàtic per fer front a aquest desafiament global i 
intercanviar coneixements en un moment en què els models d’èxit per combatre 
la Covid-19 són una referència constant entre administracions. Per aquesta raó, 
el Pla Japó 2020-2023 es proposa potenciar la col·laboració en els àmbits de 
salut i d’interior, posant com a exemple l’atenció centralitzada al telèfon 061 
Salut Respon o el model del sistema català d’emergències a través del telèfon 
112. 

  



 

 

Acords de Govern. 12.01.2021  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

9

El Govern impulsa l’Avantprojecte de llei que crearà 
l’Agència Espacial de Catalunya  
 

 El Govern ha donat avui llum verda a la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Espacial de 
Catalunya, promoguda pel Departament de Polítiques Digitals en el 
marc de l’Estratègia NewSpace 
 

 La creació de l’Agència Espacial de Catalunya respon a la 
necessitat de comptar amb un marc jurídic i una estructura 
administrativa per gestionar i desplegar l’aplicació de les polítiques 
i actuacions en aquest àmbit a Catalunya 
 

 L’Agència implementarà la política de desenvolupament econòmic 
nacional de l'espai i serà l’entitat de referència per als agents 
públics i privats en tot allò relacionat amb el sector espacial al país  

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar sobre l’Avantprojecte de Llei de 
creació de l’Agència Espacial de Catalunya, promoguda pel Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública. Això suposa el primer pas del que 
serà l’estructura administrativa encarregada de desplegar la política satel·litària 
de Catalunya i gestionar l’activitat del sector de la nova economia de l’espai 
(New Space). Amb aquest acord, el Govern inicia els tràmits per crear l’Agència 
tan sols dos mesos després d’haver presentat l’Estratègia NewSpace de 
Catalunya i els seus eixos de treball. 
 
L’acord d’avui s’emmarca en l’Estratègia NewSpace de Catalunya, l’estratègia 
de país en l’àmbit de la denominada nova economia de l’espai, aprovada per 
l’Executiu el  27 d’octubre passat per impulsar un nou sector econòmic d’alt 
valor afegit generador d’oportunitats, de creixement econòmic i d’ocupació, 
mitjançant l’ús de satèl·lits més petits i de menor cost, que orbiten a baixa altura.  
 
L’Estratègia NewSpace de Catalunya desplegarà un programa d’actuacions per 
enfortir l’ecosistema del NewSpace català i liderar la generació de coneixement, 
l’aplicació social i empresarial i la creació de noves solucions basades en dades 
facilitades per l’ús de noves tecnologies, per tal de fomentar el creixement 
econòmic i millorar la vida de les persones. 
 
Un dels elements clau per a l’èxit i sostenibilitat de l’Estratègia NewSpace de 
Catalunya és el desenvolupament d’una normativa que proporcioni estabilitat 
jurídica al desplegament de l’estratègia i del seu ecosistema. A la mateixa 
Estratègia s’estableix “la necessitat de desplegar una norma reguladora, amb 
rang de llei, i una estructura administrativa en forma d’agència, que desplegui 
la política satel·litària i permeti gestionar adequadament l’activitat de la 
NewSpace a Catalunya”.  
 



 

 

Acords de Govern. 12.01.2021  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

10

En aquest sentit, disposar d’un marc jurídic ajudarà tant al consum de nous 
serveis de dades per part del sector públic com a la incorporació d’empreses i 
més massa crítica al sector NewSpace, amb l’objectiu que generi efectes 
positius en el PIB, sigui font d’ocupació i permeti desenvolupar nou 
coneixement. Així, la política satel·litària de l’Administració ha de garantir 
l’existència d’un mercat, almenys en origen, que sigui una llavor per a la viabilitat 
de l’ecosistema amb vincles sòlids en el territori i que contribueixi a revertir 
desigualtats socials, eliminar barreres geogràfiques i fomentar la connectivitat 
entre els ciutadans.  
 
Així mateix, cal disposar d’una estructura administrativa en forma d’agència que 
permeti gestionar adequadament l’activitat de la NewSpace a Catalunya i 
s’encarregui de centralitzar tots els aspectes relacionats amb el compliment de 
la llei; definir una promoció empresarial competent i ser responsable de les 
activitats de promoció, seguiment i control relacionades amb empreses que 
vulguin desenvolupar la seva activitat en aquest àmbit de la manera més àmplia 
i integradora possible. De fet, una anàlisi del dret comparat mostra que la major 
part de normes relacionades amb l’activitat espacial tenen associada en algun 
moment la creació d’una agència espacial. 
 
Els principals encàrrecs i funcions de la futura Agència Espacial de Catalunya, 
seran, entre altres:  
 

 Implementar l'Estratègia NewSpace de Catalunya i la política de 
desenvolupament econòmic nacional de l'espai. 

 Actuar com a entitat de referència per als agents públics i privats en totes 
les qüestions relacionades amb el desenvolupament del sector espacial. 

 Gestionar programes nacionals de recerca i desenvolupament espacial. 
 Coordinar de forma estratègica les diverses infraestructures 

relacionades amb el sector NewSpace.   
 Gestionar les relacions internacionals en temes relacionats amb la 

indústria espacial. 
 

Sobre la NewSpace 
  
La nova economia de l’espai obre una finestra d’oportunitat gràcies a la 
democratització de l’espai, fins ara reservada a les grans potències de la 
indústria aeroespacial. Gràcies al desenvolupament tecnològic, una forta 
reducció de costos i un canvi de paradigma en la manera de desenvolupar 
missions espacials, les barreres d’entrada han anat desapareixent i avui es 
poden oferir nous serveis basats en satèl·lits, les seves dades i l’ús de l’espai 
per part de diferents sectors productius del país.  
 
Impulsada pel Departament de Polítiques Digitals, l’Estratègia NewSpace està 
dissenyada perquè Catalunya pugui consolidar i maximitzar el seu lideratge en 
el camp dels nanosatèl·lits. Es calcula que el desenvolupament d’aquesta nova 
economia d’alt valor afegit generarà 1.200 nous llocs de feina i una facturació 
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de 280 milions d’euros fins al 2025. En només 5 anys, per tant, es preveu 
multiplicar per 2,5 el nombre d’empreses que avui es dediquen al sector fins 
arribar a les 75, i multiplicar per 4 els llocs de feina i per 6 la facturació.  
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El Govern autoritza la signatura del nou conveni marc 
amb el Consell General de Cambres de Catalunya 
 

 El document actualitza el marc de relacions entre la Generalitat i les 
tretze cambres catalanes, vigent des de l’any 2011  
 

 La finalitat és assolir la major eficiència possible en la 
implementació de projectes adreçats a la reactivació del teixit 
empresarial, especialment després de l’impacte de la Covid19 

 
El Govern ha autoritzat la subscripció del nou conveni marc entre la Generalitat 
de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria 
i Navegació de Catalunya, el document que estableix el marc de referència per 
als diferents instruments de col·laboració que cada departament acordi amb el 
Consell de Cambres. El nou text actualitza el conveni marc vigent, signat l’any 
2011, i culmina la labor iniciada el novembre del 2019, quan els òrgans de 
seguiment previstos pel propi conveni marc van expressar la voluntat de posar 
al dia el model de relació entre l’administració catalana i les cambres. 
 
El Conveni és un mecanisme de coordinació de l’acció de govern dels  
departaments de la Generalitat amb les cambres de comerç. L’actualització  del 
conveni marc respon a la caducitat del document del 2011 i a les necessitats de 
donar resposta a les noves demandes de l’economia catalana i d’adequar-lo a 
la nova regulació del funcionament de l’Administració. També s’hi ha incorporat 
millores com la possibilitat que els convenis puguin tenir caràcter pluriennal o 
l’ampliació dels instruments de col·laboració que es podran utilitzar en aquesta 
relació. La finalitat és assolir la major eficiència possible en la implementació de 
projectes adreçats a la reactivació del teixit empresarial, especialment després 
de l’impacte de la Covid-19. 
 
Les accions previstes en el conveni marc a realitzar per les cambres 
correspondran a les seves funcions públiques, fonamentalment en els camps 
de la internacionalització, la formació i la competitivitat i sostenibilitat, i estaran 
relacionades amb els àmbits competencials dels departaments. També es 
preveu la possibilitat de subscriure acords bilaterals entre una cambra i un 
departament de la Generalitat de Catalunya o el seu sector públic, sense la 
participació directa del Consell de Cambres, però aquests acords tindran 
caràcter excepcional i es limitaran a àmbits d’actuació que per la seva 
especificitat no tinguin encaix dins del conveni marc. A més, les parts signants 
els hauran de comunicar tant al Consell de Cambres com als òrgans de 
seguiment previstos en el propi conveni marc. 
  
El conveni marc s’ha mostrat com un instrument eficaç a l’hora de canalitzar les 
relacions entre els departaments de la Generalitat i les cambres, i d’aprofitar la 
penetració de les cambres en el teixit empresarial i també la seva 
representativitat. Entre 2011 i 2019 s’han signat entre quatre i set convenis 
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anuals, i ha donat cobertura a més de 650.000 actuacions i serveis de les 
corporacions camerals a empreses i professionals.  
 
El primer conveni marc entre la Generalitat i el Consell de Cambres, l’any 2011, 
definia un nou marc de relacions entre les dues institucions amb la voluntat de 
garantir el compliment de les funcions públiques que exerceixen les cambres 
de comerç, ja que l’eliminació de les quotes camerals va modificar-ne 
substancialment les condicions de finançament de les cambres. El principal 
objectiu de preservar les funcions de les cambres és aconseguir una millora de 
la competitivitat de l’economia catalana i per a la defensa i la promoció del 
comerç, la indústria i els serveis de Catalunya. A les cambres hi estan adscrites 
totes les empreses que exerceixen activitats comercials, industrials, de serveis 
o navilieres, és a dir, a unes 680.000 arreu del país.  
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El Govern aprova un acord de col·laboració en matèria 
educativa entre Educació i la Regió Acadèmica de 
Provença-Alps-Costa Blava 
 

 L’acord preveu els intercanvis d’alumnat i professorat, i els 
projectes educatius entre centres catalans i francesos, entre 
d’altres iniciatives 
 

 Un dels principals objectius és incrementar el coneixement per part 
de l’alumnat català de la llengua francesa 

 
El Govern ha aprovat un acord de col·laboració entre el Departament 
d'Educació i la Regió Acadèmica de Provença-Alps-Costa Blava per promoure 
un seguit d’accions conjuntes en matèria educativa i que té com un dels 
principals objectius incrementar el coneixement per part de l’alumnat català de 
la llengua francesa. El conveni s’emmarca en un seguit de programes de 
mobilitat que Educació du a terme per a alumnat i professorat de diferents 
etapes educatives i tindrà una durada de quatre anys. L’acord s’afegeix  als ja 
existents amb Montpeller, Quebec, Grenoble, Lió i Borgonya. 
 
En l’àmbit de l’educació general, s’estableixen els principals objectius a assolir:  

 Desenvolupar i promoure l'ensenyament de les respectives llengües a 
través de programes d'intercanvi de professorat i alumnat, i visites 
d'estudi. 

 Promoure i dur a terme el programa de mobilitat individual de l’alumnat a 
mitjà termini promovent la immersió completa dels estudiants. 

 Impulsar el desenvolupament de la cooperació entre les seccions 
europees de la Regió Acadèmica de Provença-Alps-Costa Blava i les 
seccions franceses a Catalunya. 

 Desenvolupar associacions entre escoles de primària i de secundària per 
a la realització de projectes educatius conjunts. 

 
En matèria de formació professional, destaquen les següents actuacions:  

 Aprofundir, desenvolupar i enfortir les relacions existents entre la 
Generalitat i la Regió Acadèmica de Provença-Alps-Costa Blava a través 
d'iniciatives encaminades a establir vincles estrets entre centres 
educatius d’FP. 

 Fomentar accions educatives entre els alumnes per incrementar el seu 
coneixement d’altres idiomes i cultures de l'espai europeu, i la seva 
competència plurilingüe. 

 Promoure intercanvis educatius en l’àmbit de la formació professional 
inicial. 

 Impulsar la realització de pràctiques per part d'alumnes en altres 
institucions de formació o empreses del territori de l'altra part.  
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 Promoure estades o intercanvis de professors de formació professional 
inicial, i professors de llengua francesa i catalana, per dur a terme 
activitats pedagògiques o per a la seva pròpia formació. 

 Fomentar la cooperació entre els centres de formació professional inicial. 
 Facilitar l'intercanvi d'informació, experiències i pràctiques en les àrees 

de formació seleccionades. 
 Desenvolupar altres accions considerades d'interès comú en l'àmbit de 

la formació professional inicial. 
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El Govern aprova la contraprestació econòmica amb el 
CTTI per als serveis recurrents TIC de l’any 2021 
 

 L’increment respecte a l’exercici anterior és d’un 8,3% a causa, 
bàsicament, de les necessitats generades per la pandèmia i l’aposta 
decidida de transformació digital del Govern 

 
El Govern ha aprovat la contraprestació econòmica de les solucions TIC 
recurrents que presta el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació (CTTI) per al funcionament diari de la Generalitat de Catalunya i el 
seu sector públic, per un import de 490.842.871 euros.  
 
En un món cada vegada més digital, aquestes solucions garanteixen uns 
serveis públics adequats a les necessitats dels ciutadans, al territori i a la 
societat catalana. Aquest serveis inclouen el suport a més de 180.000 llocs de 
treball, al manteniment i explotació de més de 1.800 aplicacions, i a la 
connectivitat de més de 7.500 edificis, incloent-hi, a banda de les seus 
administratives, els centres docents, els sanitaris, les comissaries i els jutjats.  
 
La contraprestació del 2021 incrementa en un 8,3% la de l’any 2020 a causa, 
bàsicament, del desplegaments de nous serveis per atendre les necessitats 
generades per la pandèmia de la Covid-19, així com també del desplegament 
dels plans de transformació digital de la Generalitat. En aquest sentit, s’ha fet 
front, entre altres, a  l’acceleració del Pla d’Educació Digital, que ha comportat 
la distribució d’ordinadors portàtils a tots els docents i l’increment de les 
capacitats de connectivitat a tots els centres educatius. També destaca el suport 
prestat al teletreball dels treballadors públics, amb el lliurament de 20.000 
ordinadors portàtils i l’adequació de les infraestructures i plataformes per poder-
hi accedir des de l’exterior. 
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El Govern destina 12 milions d’euros per ampliar la 
contractació dels serveis del telèfon 012 
 
El Govern ha aprovat destinar 12.086.678 euros durant el període 2021-2022 
per ampliar la contractació del telèfon d’atenció ciutadana 012, davant 
l’increment de l’activitat a causa de la pandèmia. Aquest acord també ve motivat 
per la necessitat d’impulsar la coordinació entre tots els canals de comunicació 
i la transformació digital de l’atenció ciutadana. Tot plegat implica un 
redimensionament de la plataforma i del funcionament del servei. 
Concretament, el Govern destinarà en aquest servei 4.452.986 euros aquest 
any i 7.633.691 l’any vinent. 
 
El 012 és un telèfon que ofereix atenció i informació general dels serveis i 
actuacions de la Generalitat de Catalunya i suport a l’hora de realitzar els tràmits 
en línia.   
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El Govern autoritza una transferència de 5,2 milions 
d’euros per atendre despeses d’organització de les 
properes eleccions al Parlament 
 
El Govern ha acordat transferir 5,2 milions d’euros des del Fons de 
Contingència al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per tal d’atendre despeses d’organització de les eleccions al 
Parlament de Catalunya previstes per al proper 14 de febrer. Concretament, 
aquests recursos finançaran la tramesa habitual de les paperetes i del sobre de 
vot dels partits polítics de l’arc parlamentari. 
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Altres acords 
 
El Govern autoritza la transmissió d’activitat sanitària de l’Hospital Plató 
a l’Hospital Clínic 
 
El Govern ha autoritzat l’acceptació de la transmissió, a favor del Consorci 
Hospital Clínic de Barcelona, de la branca d’activitat sanitària resultant de 
l’acord d’escissió parcial de l’Hospital Plató Fundació Privada.  

 
L’objectiu d’aquesta escissió és que la branca d’activitat sanitària de l’Hospital 
Plató Fundació Privada sigui transmesa al Consorci Hospital Clínic de 
Barcelona, incloent-hi el conjunt dels actius i passius que s’hi vinculen. Això, 
entre altres aspectes rellevants, engloba els dispositius assistencials —cessió 
dels equipaments i de l’immoble de l’Hospital Plató i de consultes externes—, i 
el conjunt de professionals que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit 
assistencial propi de la salut, en el benentès que la Fundació HP ha de mantenir 
la seva personalitat jurídica i ha de seguir a càrrec de l’activitat social que ha 
desenvolupat fins al moment o la que desenvolupi en el futur. 
 


