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El Govern aprova el Decret llei que habilita el vot per
correu i el vot electrònic per escollir la junta directiva i
la presidència de les entitats esportives


La mesura vol facilitar que les entitats puguin renovar els seus
òrgans de govern garantint la salut de les persones



En els processos electorals ja iniciats amb l’entrada en vigor del
Decret, només es podrà establir el vot per correu

El Govern ha aprovat el Decret llei que habilita el vot per correu postal i el vot
electrònic en els processos d’elecció de les juntes directives i de la presidència
de les entitats esportives de Catalunya. Aquestes mesures extraordinàries volen
facilitar que les entitats puguin renovar els seus òrgans de govern garantint la
salut de les persones en el marc de la situació d'excepcionalitat generada per
la pandèmia de la Covid-19.
Com a conseqüència de l’evolució de la situació sanitària a Catalunya, el
Govern considera necessari i urgent modificar determinats aspectes del règim
jurídic de les entitats esportives del país.
En primer lloc, el Decret llei modifica l’article 31bis del Decret legislatiu 1/2000,
de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, de manera
que s’autoritza els òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya a
celebrar assemblees generals a distància per elegir els membres de la junta
directiva. Es manté, però, la prohibició de fer aquests actes a distància per
modificar els estatuts i reglaments de l’entitat, aprovar el vot de censura, acordar
la transformació, la fusió o l'escissió de l’entitat, i dissoldre l'entitat.
En paral·lel, s’autoritza a les entitats esportives establir el vot per correu postal
i per mitjans electrònics en els processos d’elecció de les juntes directives i dels
presidents o presidentes, sempre que quedin garantits els drets d'informació,
que quedi constància de la recepció del vot, que se'n garanteixi la identificació
de l’elector, l’autenticitat i el secret del vot, i s’adoptin mesures que impedeixin
la duplicitat i que en garanteixin la incorporació al moment de l’escrutini.
En segon lloc, el Decret llei aprovat per l’Executiu modifica l’apartat 2 de l’article
10 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya,
que a partir d’ara autoritza que els estatuts d’aquestes entitats puguin preveure
el vot per correu i el vot per mitjans electrònics. Els estatuts de cada club
esportiu també poden incloure qualssevol altres disposicions i condicions lícites
que els promotors considerin convenients, sempre que no s’oposin a
l’ordenament jurídic ni contradiguin els principis que configuren el club.
Finalment, el nou Decret llei, que entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, incorpora dues
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disposicions transitòries, segons les quals en els processos d’elecció de les
juntes directives i de la presidència de les entitats ja iniciats en el moment de
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, es pot regular el procediment per a la
votació mitjançant correu postal, encara que els seus estatuts no ho estableixin,
però en canvi no es pot establir el vot per mitjans electrònics.
Amb aquestes modificacions normatives el Govern pretén fer compatible la
celebració dels processos de renovació dels òrgans de govern de les entitats
amb la limitació del desplaçament de les persones, d’acord amb les mesures
que busquen minimitzar la mobilitat i la interacció social per aconseguir
modificar la tendència actual i estabilitzar i doblegar la corba pandèmica.
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El Govern aprova el Pacte Nacional per a la Mobilitat
Segura i Sostenible
● Amb el Pacte s’estableix un compromís transversal que pretén
donar una resposta de país davant dels reptes presents i futurs de
la mobilitat i assolir la Visió Zero en víctimes d’accidents
El Govern ha aprovat el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible
2021-2030. El Pacte ja s’havia presentat prèviament a la Comissió
Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària (CIMSV) el 27
d’octubre passat i a la Taula d’Entitats del Pacte el 3 de novembre i aquest era
l’últim pas previ a la seva aprovació definitiva.
L’objectiu principal d’aquest Pacte Nacional, que ha impulsat el Departament
d’Interior, amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat, és
garantir la transició cap a una mobilitat més segura i, al mateix temps,
sostenible, saludable, connectada i automatitzada a tot Catalunya. L’acord
cerca implicar i sumar sinergies amb tots els departaments de la Generalitat,
les diputacions, el món local i tots els agents de la societat civil i econòmica que
participen en la seguretat viària i la mobilitat sostenible.
Així, aquest Pacte permet donar resposta als nous reptes que s'estan produint
en el context actual, com ara una mobilitat creixent, l’estancament del
decreixement de l’accidentalitat a la Unió Europea i a Catalunya, la dispersió
espacial dels accidents amb absència de concentracions rellevants, la
demanda social de pacificació del trànsit als nuclis urbans, travesseres i àrees
periurbanes, l'envelliment de la població, l’accessibilitat universal i el canvi
climàtic.
D’altra banda, també pretén gestionar les oportunitats que es perfilen per a la
propera dècada com són les relatives a l’increment de l’ús de modes de mobilitat
sostenibles, la irrupció d’operadors privats en la gestió d’informació del trànsit
en temps real, els avenços tecnològics aplicats als vehicles i a la via (vehicle
autònom), l’increment de l’oferta dels serveis de mobilitat (MaaS) i la
incorporació de la perspectiva de gènere en la mobilitat.
Amb aquest compromís transversal es vol continuar avançant en la millora de
la seguretat viària i la mobilitat sostenible per assolir la consecució l’any 2050
d’un escenari de Visió Zero, sense víctimes mortals i sense ferits greus amb
seqüeles de per vida, i també reforçar la lluita contra el canvi climàtic i els
efectes nocius derivats de la mobilitat. El Pacte també planteja altres objectius
estratègics com són la reducció del 50% de les víctimes mortals per sinistres
viaris l’any 2030 respecte al 2020, la promoció d’una mobilitat més sostenible,
saludable, connectada i autònoma i la millora de la qualitat de l’aire.
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El Pacte, com a document estratègic futur, té un abast per als propers deu anys,
durant el proper decenni 2021-2030.
Eixos estratègics del Pacte Nacional
L’elaboració del Pacte s’ha dut a terme a través d’un procés participatiu
presencial -articulat al voltant de 6 grups de treball entorn als eixos temàtics
establerts – així com a través d’un procés de participació on-line. El Pacte
Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible es desplega en sis eixos
principals amb què es pretén assolir un canvi social i cultural en matèria de
seguretat viària i sostenibilitat, que són els següents:


Eix 1. Repensar l’espai públic cap una mobilitat més sostenible i segura:
establir pautes de convivència entre els diferents usuaris de la via pública
(normativa, bones pràctiques, espais endreçats) i reduir la contaminació
atmosfèrica i el soroll, pacificant els entorns urbans i prioritzant la mobilitat
a menys velocitat i no motoritzada.



Eix 2. Adaptar les polítiques de seguretat viària a les noves
característiques de la sinistralitat: combatre la dispersió dels accidents i
l’estancament del decreixement de l’accidentalitat en un escenari de
mobilitat creixent i d’envelliment de la població; augmentar els recursos
destinats a la prevenció i control de les conductes de risc al nivell dels
països europeus més avançats; i garantir la mobilitat segura per a tot tipus
d’usuaris, en especial els col·lectius vulnerables.



Eix 3. Crear una estratègia sensibilitzadora i comunicativa per involucrar
tota la societat: promoure un canvi cultural cap a la consciència d’un futur
sense víctimes de trànsit, sumant sinergies amb la incorporació de tota la
societat; i definir una estratègia comunicativa, transversal,
intergeneracional i duradora en el temps perquè la societat se senti
interpel·lada en la responsabilitat compartida pel dret a la mobilitat
sostenible i segura.



Eix 4. Desenvolupar un espai de cooperació estratègica entre els
diferents sectors implicats en la mobilitat intel·ligent: coordinació
estratègica publico-privada per dinamitzar tots els sectors implicats en la
mobilitat a favor de sistemes intel·ligents de transport i gestió del trànsit,
activar un espai de diàleg en l’àmbit de la mobilitat en termes d’eficiència
energètica i avenç tecnològic i aprofundir en la col·laboració entre
administracions, indústria i societat per fomentar el transport intel·ligent
així com els serveis de mobilitat.



Eix 5. Establir els objectius estratègics per a les infraestructures respecte
als nous sistemes de mobilitat: optimitzar i homogeneïtzar la xarxa viària
amb els sistemes intel·ligents de transport d’última generació i promoure
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una xarxa accessible i compatible per a tothom, apoderant els col·lectius
vulnerables i els mitjans de transport nets.


Eix 6. Desplegar l’estructura necessària per a la gestió del canvi: repensar
l’estructura actual de l’autoritat del trànsit per abordar els nous reptes de
mobilitat i seguretat viària en el futur i també els nous reptes organitzatius
en relació amb les policies de trànsit i l’augment de les polítiques
preventives i sancionadores així com reforçar la coordinació i
col·laboració entre administracions i la planificació transversal de les
polítiques públiques amb la participació de la societat civil. D’altra banda,
es crearà un Consell de Ciutats per a la millora de la seguretat viària, per
tal de compartir experiències i bones pràctiques en matèria de mobilitat
segura i sostenible.

Les diferents entitats públiques i privades que així ho manifestin es poden
adherir al Pacte, sempre que disposin d’un pla d’acció alineat amb els objectius
i eixos que s’hi despleguen.
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El Govern crea la Comissió de seguiment de la llei que
rebaixa i congela els lloguers en zones amb alta
demanda


La contenció de preus és vigent a 61 municipis amb falta acreditada
d’habitatge, incloses les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona



L’incompliment de la regulació pot comportar multes de fins a
90.000 euros



Els membres del grup avaluaran anualment l’impacte de la nova
norma

El Govern ha aprovat la constitució de la Comissió de seguiment de la Llei que
rebaixa i congela el preu dels nous contractes de lloguer en zones amb alta
demanda d’habitatges. La Comissió, prevista en l’articulat de la norma (Llei
11/2020, del 18 de setembre), avaluarà l’impacte de la regulació dels lloguers,
en detectarà possibles millores i prepararà un informe anual amb les seves
conclusions. Després d’analitzar aquest informe, el Govern l’haurà d’enviar al
Parlament, amb l’explicació de les mesures que adoptarà.
Diàleg entre tots els actors
La Comissió estarà presidida pel Departament de Justícia, competent en dret
civil. Serà una taula que agruparà tots els actors a l’entorn dels lloguers
d’habitatges. En aquest punt de trobada hi participaran tant representants de la
Generalitat i dels municipis com dels moviments socials en relació amb l’accés
a l’habitatge, dels prestadors de serveis immobiliaris i dels col·legis
professionals. En concret, hi prendran part els departaments de Justícia;
Territori i Sostenibilitat; Empresa i Coneixement; Treball, Afers Socials i
Famílies; Vicepresidència, Economia i Hisenda; l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques; la Federació de Municipis de Catalunya; el Sindicat de
Llogateres; la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca; el Consell de l’Advocacia
de Catalunya; el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de
Catalunya; el Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de
Catalunya i la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
La primera reunió d’aquesta Comissió tindrà lloc en les properes setmanes.
Lloguers limitats des del 22 de setembre de 2020
La Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els
contractes d’arrendament d’habitatge està en vigor des del 22 de setembre de
2020. A partir de llavors, en les zones amb falta d’habitatge assequible, el cost
del lloguer queda vinculat al que estableix l’Índex de l’Agència de l’Habitatge
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de Catalunya. D’una banda, els nous contractes s’han de cenyir al preu/m2 de
referència. De l’altra, en cas que l’immoble hagi estat arrendat per sota del
preu de referència durant els darrers 5 anys, la llei impedeix que el propietari
n’apugi el lloguer. Per tant, la nova norma rebaixa els preus que ara estan per
sobre de l’Índex i, a més, congela els que s’hi situen per sota.
Els propietaris amb pocs ingressos poden quedar exempts de la limitació
Si la unitat familiar que és titular de l’habitatge té uns ingressos inferiors a 2,5
vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que són
1.422,80 euros, pot signar contractes nous amb el preu dels anteriors. En
aquest supòsit de pocs ingressos, la Llei també permet que la propietat pugui
apujar el preu del lloguer fins a l’Índex de referència, si l’anterior contracte el
situava per sota. Aquesta excepció només queda sense efecte si la unitat
familiar dels inquilins té uns ingressos inferiors a 1.991,92 euros, que és 3,5
vegades l’IRSC.
En cas de relació de parentiu entre l’arrendador i l’anterior arrendatari, si la
propietat signa un nou contracte de lloguer, també podrà posar l’immoble al
mercat apujant la renda fins al preu de referència.
Declaració d’“àrea amb mercat d’habitatge tens”
Els criteris per fixar el preu dels lloguers en zones amb mercat tens només
tenen efecte sobre els nous contractes d’habitatges habituals, però no canvien
les condicions dels que estiguin vigents ni tampoc tenen cap efecte sobre les
segones residències.
Si la falta d’habitatge està concentrada en barris o districtes, la norma s’hi
podrà aplicar sense que afecti la resta del municipi. En qualsevol cas, la
congelació i rebaixa del preu dels lloguers requereix una declaració de “mercat
tens”. Aquesta declaració serà possible en el supòsit que l’àrea en qüestió
experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana de tot
Catalunya; que el preu del lloguer superi el 30% dels ingressos habituals de
les llars o de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys o, finalment,
que el preu de l’habitatge hagi crescut 3 punts per sobre de l’IPC en els últims
5 anys.
Una norma adaptable a les necessitats de cada municipi
La iniciativa per fer la declaració pot partir tant de la Generalitat, com dels
ajuntaments, els consells comarcals o les diputacions. En qualsevol cas, la
declaració és competència del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat. A Barcelona i el seu entorn, també podran aprovar-la l’Ajuntament
i l’Àrea Metropolitana.
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La Llei preveu que els ajuntaments tinguin marge per flexibilitzar la norma
general i adaptar-la a les necessitats concretes de cada municipi. D’una
banda, les seves propostes podran minorar o incrementar el preu de l’Índex
en un 5%; de l’altra, podran excloure de la norma els pisos que sumin més de
150 metres quadrats.
Efecte sobre els nous contractes d’habitatge habitual, per un màxim de
5 anys
Per fer efectiva la declaració de mercat tens, cal una memòria que en justifiqui
i n’acrediti els motius. Aquesta memòria també haurà d’incloure les mesures
que les administracions promotores impulsaran per contrarestar el dèficit
d’habitatge de lloguer. Les declaracions poden tenir una durada màxima de 5
anys, prorrogables fins a 5 anys més. La durada és revisable i, si en
desapareixen les causes, pot quedar sense efecte.
Declaració automàtica de mercats tens a 61 municipis per mitigar l’efecte
de la Covid-19
Com a mesura d’urgència, la Llei va declarar immediatament el mercat tens a
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i 57 municipis més. En tots els pobles i
ciutats inclosos a la llista, el preu del lloguer ha crescut més d’un 20% en el
període comprès entre els anys 2014 i 2019. Es tracta d’una disposició
addicional d’un any de vigència, que assegura la rebaixa i la congelació
automàtica del preu dels nous contractes de lloguer. Així, el lloguer va quedar
limitat sense esperar el mínim de 9 mesos per als tràmits administratius
necessaris per a la declaració ordinària de les zones amb mercat tens.
43 dels 61 municipis estan situats a l’Àmbit metropolità; 7, a les Comarques
gironines; 5 al Camp de Tarragona; 4, a les comarques centrals; 1, a Ponent;
i, finalment, 1 més a les Terres de l’Ebre. El Baix Llobregat, amb 16 municipis,
és la comarca amb el major nombre de pobles i ciutats declarades zones amb
mercat tens de tot Catalunya. El detall dels municipis es pot consultar aquí.
Increment d’un 5% del preu en immobles amb característiques especials
La Llei preveu l’increment del preu de l’Índex en un 5% si els habitatges
reuneixen almenys 3 característiques especials. Entre aquests requisits, hi ha
l’ascensor, aparcament, calefacció o aire condicionat, jardins o piscines
comunitàries, servei de consergeria, vistes o mobles.
La limitació del lloguer no es pot compensar amb despeses com l’IBI o
la brossa
Sempre que l’anterior contracte ja ho contemplés d’aquesta manera,
arrendador i arrendatari poden pactar que, en els nous contractes, l’inquilí
assumeixi despeses de la comunitat, l’Impost de Béns i Immobles (IBI) i la taxa
de la brossa, tal com preveu la regulació dels arrendaments urbans. En cas
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contrari, la norma impedeix que la propietat compensi la limitació del lloguer
amb l’atribució de les despeses generals a l’inquilí. En canvi, sí que està
permès per als immobles que s’incorporen al mercat de lloguer i que no hagin
estat arrendats en els 5 anys anteriors a l’entrada en vigor de la Llei.
Estímul del parc de lloguer i de la millora de les condicions dels pisos
L’Índex de preus del lloguer proporciona l’import de referència, amb una franja
inferior i una de superior. Els únics habitatges arrendables amb l’import de la
franja superior seran els d’obra nova i els que hagin estat rehabilitats. Els
propietaris podran llogar els habitatges pel preu de la franja superior durant
els 5 anys posteriors a les obres. En aquest cas, la llei preveu una moratòria
de tres anys, període durant el qual no s’aplicarà la limitació de la renda. Així,
la nova regulació també estimula el dinamisme del mercat del lloguer.
Dret a recuperar els diners pagats de més
Els contractes de lloguer regulats per la nova norma han d’incloure el
document amb les dimensions, les condicions i el preu fixat per l’Índex de
referència de preus del lloguer. Per tal que el llogater pugui comprovar que el
nou contracte s’adequa a la regulació, la llei obliga el Registre de fiances de
contractes de lloguer a proporcionar l’import de la renda anterior als llogaters
que la demanin. En cas que el propietari hagi percebut més diners dels del
compte, l’arrendatari tindrà dret a recuperar-los.
Infraccions lleus i greus, amb multes d’entre 3.000 i 90.000 euros
L’arrendament per sobre del preu de l’Índex, falsejar el preu de referència i no
adjuntar-lo al contracte implica sancions lleus, amb multes d’entre 3.000 i
9.000 euros. Si el preu se situa un 20% per sobre de l’import de l’Índex o si el
propietari oculta o falseja informació sobre la renda anterior, es tractarà d’una
infracció greu, amb sancions d’entre 9.000 i 90.000 euros.
El preu del lloguer a Barcelona augmenta un 43 % en només 6 anys
En el conjunt de Catalunya, el preu mitjà del lloguer ha crescut un 36% en els
últims 6 anys. En xifres, significa que ja ha arribat als 735,36€, 197,36€ més
que el 2013. Això vol dir que el preu del lloguer ha superat el nivell previ a
l’esclat de la crisi. L’increment general s’ha accentuat especialment a
Barcelona, on el preu mitjà d’un pis de lloguer de 74 m2 és actualment de
978,81€, segons l’Incasòl. Es tracta d’un 43% més que fa 6 anys. És a dir,
d’un increment mitjà de 297,25€ per pis. Aquest fenomen també s’ha traslladat
als municipis de l’àmbit metropolità i el seu entorn.
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La limitació de preus, pionera a l’Estat però antiga a Europa
La llei que rebaixa i congela els preus del lloguer és pionera a tot l’Estat i està
inspirada en un decret llei proposat pel Departament de Justícia el passat mes
de maig. No obstant això, la limitació del preu del lloguer s’inspira en el Codi
civil d’Alemanya, que regula la contenció de rendes des de fa 30 anys. Altres
estats com Itàlia l’apliquen des del 1998. A banda d’aquestes dues
experiències, també compten amb fórmules per limitar el preu del lloguer a
Portugal, Àustria i Suïssa. A Europa, França és l’últim que ha aprovat una
norma amb l’objectiu d’evitar els abusos als llogaters, el novembre de l’any
passat, i l’Ajuntament de París l’aplica des d’aquest mes d’abril. Als EUA,
Oregon és el primer estat amb mesures de contenció de rendes, des d’aquest
mes de febrer.
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El Govern aprova la signatura d’un acord de
col·laboració entre ACCIÓ i un grup d’agències
europees de captació d’inversió estrangera


L’acord permetrà realitzar actuacions conjuntes i intercanviar
coneixement per captar l’atenció d’inversors estrangers
internacionals i contribuir a generar riquesa i ocupació

El Govern ha aprovat la signatura d’un memoràndum d’entesa entre ACCIÓ —
l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i
Coneixement— i un grup d’agències de captació d’inversions de diverses ciutats
i regions europees que formen part de l’anomenat Club IPA.
L’objectiu d’aquest acord és establir el marc de col·laboració per a la iniciativa
Choose Europe, que consisteix, entre d’altres, a realitzar actuacions conjuntes
de màrqueting i comunicació per captar l’atenció d’inversors estrangers
internacionals sobre les seves regions i ciutats com a destinacions dels fluxos
d’inversió estrangera. D’aquesta manera, es contribueix al posicionament de
Catalunya com a destinació de la inversió estrangera internacional, per ajudar
a generar riquesa i crear ocupació. A banda, es reforça la col·laboració entre
les ciutats i regions europees participants en la iniciativa, transmetent uns valors
europeus comuns i posicionant ACCIÓ entre les agències líders a Europa en
captació d’inversió estrangera.
En virtut de l’acord aprovat avui a Govern, ACCIÓ subscriurà el memoràndum
d’entesa amb les agències ADERLY / Invest in Lyon; amsterdam inbusiness;
Berlin
Partner;
Choose
Paris
Region;,
Copenhagen
Capacity;
FrankfurtRheinMain GmbH; Greater Zurich Area Ltd.; Helsinki Business Hub
Ltd. Oy; Invest in Bavaria; Invest Stockholm i Vienna Business Agency. En el
marc de l’acord, les agències participants impulsaran accions per tal que les
ciutats i regions europees que representen puguin actuar de manera conjunta,
aprofitant els valors comuns, de cara a presentar-se al món com a destinacions
de la inversió estrangera internacional, sobretot la provinent de fora del
continent europeu.
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El Govern aprova la creació del Comitè Ètic de les
Dades per garantir una transformació digital
responsable de l’Administració


És un òrgan consultiu pioner per assessorar, reflexionar i generar
bones pràctiques en el desplegament d’usos avançats de les dades
per a la prestació de serveis públics

El Govern ha aprovat la creació del Comitè Ètic de les Dades, un òrgan consultiu
i transversal, al servei de la Generalitat i el seu sector públic, que té com a
objectiu garantir que el desplegament d’usos avançats de les dades, propis de
l’Administració digital, es faci de forma equitativa i responsable. Aquest espai
de reflexió ètica pretén facilitar la presa de decisions i generar coneixement i
bones pràctiques per orientar el desenvolupament de l’Administració digital.
Les tecnologies digitals basades en algorismes que processen dades han fet
possible desenvolupar noves formes de prestar serveis públics, de forma
proactiva i personalitzada, que permeten millorar la qualitat de vida de la
ciutadania però que, alhora, plantegen qüestions en l’àmbit de la protecció de
la privacitat o la igualtat d’oportunitats i, en definitiva, de l’ètica.
Per aquest motiu, més enllà del compliment normatiu, els usos avançats de les
dades demanen l’adopció de criteris que incloguin la reflexió ètica de la societat
respecte a l’ús de les dades. Un dels instruments per a la incorporació d’aquesta
reflexió social és el Comitè d’Ètica de les Dades, que el Govern de la Generalitat
ha creat de forma pionera a l’estat espanyol i que governs com l’alemany ja
tenen des de fa dos anys.
El Comitè s’adscriu al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública, mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública, que li donarà
el suport tècnic i administratiu necessari per dur a terme la seva activitat. També
s’integra en la Xarxa de Comitès d’Ètica de Catalunya, que és l’espai
col·laboratiu d’intercanvi d’informació i de reflexió entre els comitès i les
comissions d’ètica a l’Administració pública catalana.
El Comitè estarà presidit per la Direcció General d’Administració Digital i
comptarà amb la participació de representants de tots els departaments de la
Generalitat, així com de professionals externs de reconegut prestigi en àrees
com la filosofia, la tecnologia i la comunicació, i de representants d’entitats o
moviments cívics que actuïn en àmbits relacionats amb l’ètica de les dades. Es
preveu també la possibilitat de convidar de forma puntual persones expertes en
funció del tema sobre el qual es vulgui consultar. La participació en aquest
organisme no comporta cap tipus de remuneració econòmica.
Les funcions del Comitè són, entre altres, analitzar les implicacions ètiques de
la implantació d’usos avançats de les dades en els serveis de l’Administració de
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la Generalitat; formular recomanacions i guies, i fomentar la sensibilització, la
difusió i la formació interna en els aspectes ètics de les tecnologies digitals.
Aquestes tasques tenen com a precedent les sessions que ha coordinat la
Direcció General d’Administració Digital el darrer trimestre de 2020, amb
participació de tots els departaments i experts externs, per elaborar un marc de
treball que garanteixi que la implantació d’algorismes als serveis públics no
tingui impactes negatius.
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El Govern informa de l’obertura de la consulta prèvia
per elaborar el reglament que desplegarà la Llei de
facilitació de l’activitat econòmica


El Departament d’Empresa i Coneixement obrirà aquesta consulta
prèvia de forma telemàtica



Aquest tràmit és el primer pas per elaborar el reglament que
desplegarà i concretarà la Llei 18/2020 de facilitació de l’activitat
econòmica, aprovada el 18 de desembre passat

El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, obrirà un
procés de consulta prèvia per elaborar el Projecte de decret de facilitació de
l’activitat econòmica, que permetrà desenvolupar reglamentàriament la Llei
18/2020 de facilitació de l’activitat econòmica aprovada al desembre al
Parlament de Catalunya. El conseller d’Empresa i Coneixement ha informat avui
el Consell Executiu de l’obertura de la consulta pública, que es farà de forma
telemàtica.
La Llei de facilitació de l’activitat econòmica preveu expressament i requereix la
concreció de diversos conceptes inclosos en la norma, que fan necessari un
desplegament reglamentari. Entre altres continguts, el Reglament donarà
resposta a qüestions com l’execució del model de transformació digital per tal
d’aplicar el principi Only Once (aportació de les dades un sol cop), i el principi
de transparència, que ofereix a les empreses i autònoms una visió 360 graus
de la seva relació amb les administracions. També permetrà detallar de forma
exhaustiva el model de relació entre els titulars de les activitats econòmiques,
professionals i intermediaris i les administracions públiques catalanes.
En aquest tràmit, obert a la ciutadania, s’informa dels problemes que pretén
solucionar el futur decret, els objectius a assolir, les possibles solucions
alternatives normatives i no normatives, i els impactes econòmics, socials i
ambientals més rellevants de les opcions considerades.
La Llei de facilitació de l’activitat econòmica és una normativa pionera a Europa
que impulsarà la implantació de projectes empresarials estratègics. La norma
redueix les càrregues burocràtiques, minimitza la intervenció administrativa,
ofereix serveis de forma proactiva a partir de les dades aportades per les
empreses i estableix un nou model de relació empresa-administració.
Beneficiarà 9 de cada 10 empreses i autònoms (564.000 empreses i 362.000
autònoms) i suposarà un estalvi de més de 38 milions d’euros anuals per als
agents empresarials
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El Govern aprova la consulta per a la creació d’un
decret que millori la participació de les entitats de
dones en les polítiques públiques que les afecten


La mesura obre el camí perquè el Consell Nacional de les Dones de
Catalunya esdevingui un òrgan independent

El Govern ha aprovat la consulta pública com a pas previ a l’elaboració d’un
projecte de decret del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) que
modifiqui l’actual. L’objectiu és augmentar la participació de les entitats de
dones i agilitar els procediments de participació en l’elaboració i avaluació de
les polítiques públiques.
La modificació consisteix a dotar el CNDC de funcions d’òrgan independent que
li donin solidesa de veritable ens consultiu i participatiu en què el paper de
seguiment de les polítiques es pugui fer amb garantia democràtica i de
transparència. També es vol potenciar la participació de diferents agents que
defensen la igualtat i el feminisme i que no estan regits per una estructura
clàssica d'entitat.
Pel que fa a la millora de la presa de decisions es vol que el canal habitual sigui
el consens i no la votació, generar eines de rendició de comptes reals i efectives
i reformular la composició i les funcions dels òrgans interns del CNDC, entre
d’altres.
Amb aquestes mesures es vol avançar pel que fa a la col·laboració entre les
entitats de dones i les administracions públiques en l’elaboració i l’avaluació de
les polítiques públiques, tot facilitant la incidència i decisió de les entitats de
dones sobre els assumptes que les afecten, fomentant l’apoderament de les
dones i enfortint el potencial i l’autonomia.
Potenciar i facilitar la participació social de les dones, sobretot de les dones
joves, perquè aquesta sigui inclusiva i la màxima possible, aconseguir una
major operativitat en el funcionament i en les propostes que el CNDC elevi al
Govern i guanyar visibilitat davant la societat en general, són també objectius
que generen aquesta consulta.
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes obliga els
poders públics a dinamitzar el teixit associatiu femení i promoure la creació de
xarxes; reconèixer i incorporar a l’agenda política les aportacions que fan les
associacions feministes i els col·lectius de dones; impulsar la participació de les
dones, del moviment feminista i de les entitats de dones en els òrgans
consultius, tant en l’àmbit autonòmic com en el local; fomentar la participació
de les dones en fòrums i organismes internacionals, i repensar les formes de
participació per abandonar els models androcèntrics.
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Les desigualtats actuals entre les dones i els homes són estructurals i afecten
tots els aspectes de la vida. És necessari tenir el coneixement de les necessitats
i expectatives del moviment associatiu femení i, afavorir el debat col·lectiu per
prioritzar i planificar les polítiques públiques al màxim d’ajustades a les seves
prioritats. Una millora en la regulació del CNDC perquè sigui més operatiu i
funcional facilitarà aquesta tasca i suposarà un benefici pel que fa al dret
fonamental de la igualtat de dones i homes, una necessitat essencial en una
societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal
androcèntric i sexista.
El CNDC actualment està regit pel Decret 65/2014 que en regula l’estructura en
el Ple, que és l’òrgan de màxima representació, la Comissió de coordinació,
que executa i coordina les accions i projectes que duu a terme el CNDC; i els
grups de treball, que actualment tracten sobre dones grans, salut, participació
internacional, dones amb discapacitats, violència masclista, empresa i
economia, migrades i refugiades i ODS i Agenda 2030. Així mateix, aquest
Decret regula les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya, que són els
òrgans territorials de participació i consulta del CNDC.
El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) és l'òrgan col·legiat de
participació i consulta de l'Institut Català de les Dones que integra les
representacions de les entitats que treballen en programes en favor de la
igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del
territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de
polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.
Entre altres funcions, el CNDC promou la participació i l’associacionisme de les
dones, incentiva el treball en xarxa i fa propostes a l'Institut Català de les Dones
sobre qüestions que afecten les dones i l’equitat de gènere.
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El Govern destina 5 milions més a mesures de suport al
sector cultural davant la Covid
El Govern ha aprovat mesures comptables per tal d’habilitar que el Departament
de Cultura materialitzi un primer paquet 2021 d’ajudes econòmiques per pal·liar
els efectes de la pandèmia al sector cultural per un import de 5.000.000 d’euros.
Amb aquesta transferència de crèdits pressupostaris, l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural (OSIC) disposarà de 2,8 M€ i l’Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC), 2,2 M€, que es destinaran al suport de la cultura popular i a la
compensació per a la reducció d’aforaments en espectacles, respectivament.
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El Govern destina 6,3 milions als ajuts extraordinaris al
sector del lleure educatiu afectat pel confinament
perimetral del Ripollès i la Cerdanya
El Govern ha aprovat la transferència de crèdit de 6,3 milions d’euros del Fons
de Contingència al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per als ajuts
extraordinaris d'urgència per pal·liar els perjudicis econòmics del sector del
lleure educatiu i de les activitats extraescolars afectades pel confinament
perimetral del Ripollès i la Cerdanya.
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.
Les tres modalitats de l’ajut van adreçades a entitats que fan activitats de lleure
educatiu entre setmana per a infants i joves d’entre 3 i 18 anys; a persones
treballadores autònomes, empreses i altres entitats que realitzen activitats
extraescolars i 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.
Aquesta línia d’ajuts per valor de 6,3 milions d’euros va ser aprovada pel Govern
en la seva sessió del 12 de gener passat.
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El Govern amplia amb 5 milions els ajuts directes als
comerços obligats a tancar fins al 24 de gener


El Departament d’Empresa i Coneixement ampliarà de 10 a 15
milions la línia d’ajuts per als comerços obligats a tancar del 7 al 17
de gener i que hauran de seguir tancats fins al dia 24, d’acord amb
les restriccions aprovades la setmana passada pel Procicat



Els ajuts directes per als comerços obligats a tancar des del 7 gener
passat passen dels 2.500 euros previstos inicialment als 3.750



S’hi podran acollir els establiments situats en centres, galeries i
recintes comercials, i els locals comercials de més de 400 metres
quadrats

El Govern ha autoritzat transferir 5 milions d’euros més del Fons de contingència
al Departament d’Empresa i Coneixement per ampliar la línia d’ajuts directes
als comerços obligats a tancar fins al 24 de gener. En concret, aquesta nova
transferència de fons permetrà al Departament d’Empresa i Coneixement
ampliar de 10 a 15 milions d’euros la línia d’ajuts directes prevista per als
comerços obligats a tancar del 7 al 17 de gener i que hauran de seguir tancats
fins al dia 24, d’acord amb les restriccions aprovades la setmana passada pel
Procicat.
L’objectiu d’aquesta línia, que s’activarà en breu, 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
disset dies.
Amb aquesta nova transferència, els ajuts directes per als comerços obligats a
tancar des del 7 gener passat passaran dels 2.500 euros previstos inicialment
als 3.750 euros per establiment.
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El Govern transfereix 15 milions d’euros al Consell
Català de l’Esport per a una nova línia d'ajuts al sector
esportiu afectat per les mesures anti Covid-19
El Govern ha aprovat transferir al Consell Català de l’Esport una partida de 15
milions d’euros per activar una línia d'ajuts directes destinada al sector esportiu
amb l’objectiu de fer front a les afectacions que les restriccions per frenar la
pandèmia de la Covid-19 han tingut en els gestors d’instal·lacions esportives i
en la prohibició de celebrar competicions.
L’Executiu ha autoritzat aquesta transferència de crèdits del Fons de
contingència al pressupost del Departament de la Presidència, al qual es troba
adscrit el Consell Català de l’Esport, amb la voluntat de continuar ajudant el
sector esportiu a minimitzar l’impacte econòmic que les mesures per frenar la
pandèmia tenen en la seva activitat.
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El Govern fa un balanç territorialitzat de l’acció de
Govern


L’informe recull l’activitat que ha portat a terme l’Executiu en el
període 2018-2020 en els vuit territoris

El Govern ha presentat avui un balanç territorialitzat de l’acció de Govern durant
aquesta legislatura, concretament del període que va del 2018 al 2020.
L’informe explica l’activitat de l’Executiu en vuit territoris: Alt Pirineu i Aran,
Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Penedès, Camp de Tarragona i
Terres de l’Ebre.
Alhora, l’acció governamental en cada territori s’estructura d’acord amb tres
eixos:


Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom, que inclou
aspectes com el pressupost, la salut, els serveis socials, l’educació,
l’habitatge i la cultura.



Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou
model productiu i una fiscalitat justa, que explica les accions
desenvolupades en l’àmbit del teixit productiu, les polítiques
agroalimentàries, el programa País Viu, les infraestructures i la mobilitat.



Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una
governança compartida, que preveu actuacions en el marc de la
transparència, la justícia, la ciutadania, la igualtat, la seguretat i les
emergències.

Pressupost 2020 per territoris
Pel que fa al pressupost 2020 de cada territori, en el cas de les comarques de
l’Alt Pirineu i Aran, el Govern hi ha destinat 41,6 milions d’euros en inversions,
una xifra que suposa un increment del 162,5% en relació amb el pressupost de
2017, que era de 15,8 milions d’euros.
La vegueria de Barcelona ha rebut 627,2 milions d’euros en inversions del
pressupost 2020, fet que implica un augment del 28,7% en relació amb els
comptes de 2017. En aquest sentit, les comarques que en formen part hauran
rebut més de 1.900 milions d’euros en concepte d’inversions i transferències de
capital durant el període 2018-2020.
El pressupost 2020 ha destinat en inversions a la Catalunya Central 87,9 milions
d’euros, un increment del 82% respecte al pressupost de 2017. Així, en el
període 2018-2020, les Comarques centrals hauran rebut més de 200 milions
d’euros.
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Les comarques de Girona s’han vist beneficiades amb 97,7 milions d’euros del
pressupost 2020, una xifra que s’incrementa un 23% si es compara amb els
comptes del 2017. D’aquesta manera, les comarques gironines hauran rebut
més de 216 milions d’euros des del 2018.
En el cas de les comarques de Lleida, el pressupost del 2020 hi ha destinat 58,1
milions d’euros, un increment del 42,5% respecte al pressupost 2017. En el
període 2018-2020, hauran rebut 181 milions.
La vegueria del Penedès ha rebut 35,6 milions del pressupost del 2020, amb
un increment del 24,5% en relació amb els comptes del 2017. Així, des del 2018
haurà percebut més de 130 milions d’euros en inversions i transferència de
capital.
Pel que fa al Camp de Tarragona, el pressupost 2020 hi ha invertit 49,1 milions,
xifra que suposa un increment del 20,7% respecte al del 2017. L’assignació en
el període 2018-2020 a aquestes comarques és de més de 171 milions d’euros.
Finalment, les Terres de l’Ebre es veuran beneficiades amb 29,4 milions d’euros
del pressupost 2020, un 19,6% més que al 2017. D’aquesta manera, hauran
rebut inversions i transferències per valor de més de 76 milions d’euros des del
2018.
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Altres acords
El Govern contracta el subministrament de 660.345 mascaretes per als
Mossos d’Esquadra
El Govern ha tramitat, per via d’emergència, la contractació del subministrament
de 400.000 mascaretes quirúrgiques tipus IIR i 260.345 mascaretes FFP2 per
a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, mitjançant la Resolució de 17
de desembre de 2020, realitzada a l’empara de l’article 5 del Decret llei 7/2020,
de mesures urgents en matèria de contractació pública, en la qual s’estableix
que l’adopció de qualsevol mesura directa per fer front a la Covid-19, justificarà
la necessitat d’actuar de manera immediata.
El subministrament d’aquestes mascaretes, amb un cost de 215.000 euros
(exempt d’IVA), ja s’ha realitzat i s’inclouen en el marc de l’estratègia de
compliment de les mesures per lluitar contra la Covid-19.
El Govern contracta un servei extraordinari de neteja d’equipament dels
Bombers de la Generalitat en el marc de les mesures anti-Covid-19
El Govern farà una tramitació d’emergència per contractar un servei
extraordinari de rentat urgent de la roba forestal de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. La neteja d’aquests equips de
protecció individual, utilitzats pels Bombers de la Generalitat en serveis i
emergències en entorns externs no controlats en el marc de la Covid-19, es va
realitzar entre el 15 i el 25 de maig de 2020.
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