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BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN
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Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Un pressupost que deixa enrere l’austeritat
-

Els pressupostos de 2020 recuperen per primer cop els nivells de despesa corrent de 2010, elevant
fins als 25.106 M€ (+2.127 M€) els fons disponibles dels diferents departaments. Globalment, la
despesa no financera de la Generalitat augmenta fins als 27.512 M€ (+3.070 M€) respecte al 2017
i eleva la inversió pública 2.012 M€ (+428 M€).

-

Per primer cop, a més, els pressupostos de la Generalitat es troben vinculats amb els Objectius del
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 per a la millora del benestar i el progrés social.

-

Així mateix, el Govern ha fet front a la pandèmia mobilitzant 3.826 M€ en despeses, de les quals
s’han destinat 2.226 M€ a despeses sanitària i sociosanitària al 2020. Així, s’han generat 3.165 M€
dels Fons extraordinaris COVID i s’ha incrementat el dèficit estimat fins als 1.500 M€ per seguir
fent front als compromisos extraordinaris produïts per la pandèmia.

-

El Pressupost 2020 destina 41,6 M€ a inversions reals a les comarques de l’Alt Pirineu i
l’Aran, un increment del 162,5% en relació al pressupost de 2017.
Inversions reals (M€)
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Aran
Alt Pirineu i Aran

-

Pressupost 2017
2,8
0,4
5,0
3,3
2,9
1,3
15,8

Pressupost 2020
20,7
1,2
3,1
5,3
2,8
8,3
41,6

Increment 2020/2017
632,3%
236,9%
-37,6%
58,2%
-2,1%
520,7%
162,5%

En el període 2018-2020, l’Alt Pirineu i l’Aran haurà rebut 116,9 M€ en inversions reals i
transferències de capital.
Inversions i transferències de capital (M€)

TOTAL 2018-2020

Alt Urgell

45,1

Alta Ribagorça

7,0

Cerdanya

19,9

Pallars Jussà

12,4

Pallars Sobirà

19,6

Aran

12,9

Alt Pirineu i Aran

116,9
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Manteniment de la qualitat assistencial
-

S’han aprovat els pressupostos 2020 amb la segona inversió en salut més alta de la història
amb 9.789 M€.

-

La satisfacció en la utilització dels serveis sanitaris ha estat valorada en un 8,1 (darrera
Enquesta Plaensa). El tracte rebut per part dels professionals és un dels aspectes més valorats.

-

S’ha reforçat l’assistència primària, fent efectius, al llarg d’aquesta legislatura, 100 M€ addicionals
per a l‘atenció primària que, en el període 2015-2019, s’incrementa un 24%, i s’ha aprovat el Pla
d’enfortiment i transformació de l’atenció primària amb una inversió de gairebé 300 M€ fins
al 2022.

-

Emmarcat en aquest Pla, l'atenció primària de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran tindrà 26 nous
professionals i es posarà en marxa un programa d'atenció a la cronicitat per reduir visites a
urgències i hospitalitzacions que comportarà una inversió de 913.293 euros.

-

S’instal·len mòduls de suport per a l'activitat COVID en 114 centres d'atenció primària de tot
Catalunya. Comporta una inversió de gairebé 300 milions d’euros fins al 2022 per poder fer PCR i
proves fora dels centres, i així esponjar els serveis i garantir la seguretat de professionals i
ciutadans durant la pandèmia. Aquesta actuació s’emmarca en el Pla d’enfortiment i transformació
de l’atenció primària, amb l’objectiu d’oferir més espai i confort a la ciutadania.

-

A la Regió Alt Pirineu i Aran, seran 6 mòduls, que s’instal·laran als CAP de La Seu, CAP El
Pont de Suert, CAP Sort, CAP La Pobla de Segur, CAP Tremp i CAP Oliana.

-

També s’han incorporat 10 tècnics a les residències de les regions sanitàries de Lleida i l'Alt
Pirineu i Aran (novembre 2020)

-

En l’àmbit dels professionals, s’han destinat 639,8 M€ més respecte al 2017, amb l‘objectiu de
millorar la qualitat de la contractació i també fer noves contractacions (8.000 llocs estructurals).
També s’ha creat el Comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut, que
ha fet 30 propostes per millorar el sistema, i s’ha creat el Fòrum de diàleg professional per trobar
solucions amb tots els professionals sanitaris i dissenyar polítiques professionals pels propers
quatre anys.

-

A l’Alt Pirineu i l’Aran, en el marc de Pla d’inversions en salut (2018-2020), s’han fet obres
d’adaptació al Centre i Hospital de dia Pallars amb una inversió de 0,1 M€.

-

L’activitat assistencial s’ha centrat a garantir la qualitat. A l’Alt Pirineu i Aran:

-

o

422.000 visites anuals a l’atenció primària (visites gener a setembre, incloses TIC)

o

Més de 7.000 altes hospitalàries anuals

o

78.000 atenció d’urgències.

D’altra banda, a fi de millorar l’atenció sanitària:
o

Acord perquè pacients de l’Alt Urgell puguin visitar-se a Andorra a l’Hospital de Nostra
Senyora de Meritxell. S’estima en 200.000 euros a l’any l’import que haurà d’abonar el
Departament de Salut al Govern andorrà.

o

Desplegament de sis desfibril·ladors al Pont de Suert i en tres dels seus nuclis (juny
2019). Actuació inclosa en el marc del projecte per convertir la capital de l’Alta Ribagorça en
un municipi cardioprotegit.

-

La despesa sanitària COVID prevista a tot Catalunya és de 2.106 M€ (a desembre 2020)

-

S’han destinat fins a 236 M€ per recuperar l'activitat ajornada per la COVID-19. Es treballa en
tres àmbits: intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes. Durant el tercer trimestre
2020 s’ha aconseguit realitzar el 95% de l’activitat quirúrgica que es feia el 2019.
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-

S’ha elaborat un Pla de contingència per a les residències per l’augment de personal i material
de protecció (departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies) i s’ha aprovat el Decret llei
per donar compliment al pla de contingència de l'àmbit residencial contra la Covid-19 (juliol 2020)
amb una inversió de 50 M€ per als propers sis mesos.

-

S’ha previst un estoc de seguretat per 4 mesos a comptar des de principis d’octubre (80.013.000
unitats de material). I en aquest mateix àmbit s’ha realitzat la compra de 230.000 vacunes més
contra la grip i així aconseguir que la campanya comencés al novembre.

Esforç per mantenir els serveis socials
L’Estat segueix sense complir el seu compromís d’aportar el 50% del finançament públic de la
Llei de la dependència. El 2018, de cada 10 euros públics, només 1,6 els ha aportat l’Estat i els altres
8,4 la Generalitat.
El Govern ha passat d’aportar 241 M€ el 2008 a 966,5 M€ el 2018, 4 cops més.
Entre els anys 2018-2020 s’ha dotat el món local de l’Alt Pirineu i Aran, a través dels contractes
programa, amb més de 13 M€ per finançar serveis socials, lluita contra la pobresa i foment de la
cohesió social i la igualtat: 4,2 M€ (2018), 4,2 M€ (2019) 4,3 M€ (2020) i una aportació extra de 208.023
€ per pal·liar els efectes de la Covid-19.
Comarca
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Aran
Alt Pirineu i
Aran

2018

2019

2020

Extra
Covid 19-20

1.018.642,40
468.997,26
683.680,14
1.362.968,84
569.037,06
100.870,85

1.018.865,72
478.237,89
709.148,17
1.418.103,18
570.008,24
102.050,46

1.036.003,79
476.628,91
713.819,79
1.390.435,21
574.836,41
103.622,91

23.964,25
17.652,39
48.958,61
82.906,34
30.649,21
3.892,99

4.204.196,55€

4.296.413,66 €

4.295.347,02€

208.023,79€

Enfortir el model d'escola catalana i potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació
inclusiva
S’ha avançat en el desplegament del decret d’educació inclusiva, com a eina de cohesió social i
territorial:
-

Es preveu contractar 729 nous professionals el curs 2020-2021 que se sumen als 300
professionals dels dos últims anys, per contribuir a atendre millor l'alumnat amb mesures i suports
adequats a les seves necessitats.

-

La inversió prevista és de 54 M€ per a docents i tècnics, monitors, transport, serveis, formació i
despeses tecnològiques.

-

En el curs 2018-2019 a les comarques de l’Alt Pirineu, s’han atorgat 1.840 ajuts de menjador
escolar per un import d’1,2 M€, 1.842 ajuts en transport escolar per un import de 2,8 M€ i 1.622
ajuts per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per un import de 1,8 M€ (en
aquests últims ajuts també estan incloses les comarques de Lleida i, en canvi, no la Cerdanya).

-

En aquest curs 2020-2021 s’ha incrementat el percentatge de les beques parcials, passant del
50% al 70% del cost del servei del menjador. Es tracta d’una partida oberta i, per tant, s’atendran
els casos sobrevinguts durant el curs. De moment les dades a les comarques de l’Alt Pirineu són:
727 ajuts del 70% i 137 ajuts del 100%.

-

Està en funcionament 1 pla educatiu d’entorn a la Seu d’Urgell.
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-

S’han impulsat els instituts escola com a model públic que potencia la continuïtat i la coherència
del projecte educatiu al llarg de les diferents etapes. En la línia iniciada els dos darrers anys,
aquest curs escolar s’incrementen en 29 els instituts escola arreu de Catalunya, en total seran 83
els centres d’aquesta tipologia.

-

El Departament d’Educació incorpora una directora adjunta a l'Alt Pirineu i Aran.

-

Nous centres escolars
1 centre que es desglossa de l’Institut La Pobla (la Pobla de Segur) d’on formava part i ara
serà específic d’FP: l’Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars (La Pobla de Segur i
La Torre de Cabdella).

o

Obres en centres educatius

-

Ampliació i reforma de l’Escola Jaume I-ZER Cerdanya a Llívia (540.000 €)

o

La inversió en obres RAM als centres educatius a les comarques d’Alt Pirineu i Aran(539.926 €).

-

-

Pla d’Educació Digital 2020-2025 per posar l’accent en la cultura digital. Ara, més que mai, cal
garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra la bretxa digital. S’implementarà en 3 cursos, amb
un pressupost de 184,8 M€ extraordinaris.
o Es facilitaran 300.000 ordinadors portàtils per a l'alumnat de 3r de l'ESO fins a
la postobligatòria, 110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable.
o

En els centres s’instal·laran 1.230 xarxes LAN WIFI i, als docents, se’ls facilitarà fins a
85.000 dispositius per poder-ne fer ús des de la seva llar.

-

Es recupera la inversió en l’educació de 0 a 3 anys, tot passant de 0 a 70 M€. Una etapa educativa
clau en el desenvolupament dels infants i en la igualtat d’oportunitats.

-

Per tal de facilitar l’escolaritat dels infants d’1 a 3 anys en els municipis amb baixa densitat de
població i aturar la pèrdua d’alumnes, s’han implantat els ensenyaments de primer cicle d'educació
infantil a les escoles rurals.

-

En els darrers 4 anys hi ha hagut un augment de gairebé 7.000 professors i professores
contractats per l’escola pública. Per al urs 2020-2021 es contractaran 8.258 persones entre
personal docent i no docent.

-

S’han atorgat beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris durant el curs 20182019: 2.879 beques per un import de 3,8 M€ (incloses les comarques de Lleida, no inclou la
Cerdanya).

-

Impuls de la nova FP, entre els anys 2018 i 2021 es destinen 27 M€ per a diferents programes: FP
dual, nous cicles, formació del professorat, acreditació de competències i oferta de certificats de
professionalitat.
o

Oferta d’ensenyaments postobligatoris: S’incrementa l’oferta de batxillerat a l’Institut Joan
Brudieu (la Seu d’Urgell) amb un nou itinerari formatiu específic (IFE) de Manteniment
d’instal·lacions esportives.

o

Cicles formatius.


Un nou cicle formatiu de grau mitjà de Cuina i gastronomia a l’Institut Hug Roger III (Sort).



Amplia la seva oferta un cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i
automàtiques a l’Institut Tremp (Tremp).
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o

Dos instituts de la Pobla de Segur i Sort participaran en el projecte per impartir FP per a
l’Ocupació (FPO) als instituts. Fins ara, aquest tipus d’ensenyament s’impartia exclusivament
als centres propis del SOC o bé a través d’entitats col·laboradores. Permet oferir Certificats de
Professionalitat a zones del país amb manca d’oferta en algunes especialitats.

En el marc de l’emergència educativa, provocada per la COVID-19:
-

S’han garantit els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari de les beques a través de l’habilitació
de 149.000 targetes moneder amb un cost de 3 milions d’euros setmanals que representen un
increment pressupostari de 400.000 euros/setmanal. També s’han cobert dies no lectius, com les
vacances de Setmana Santa.

-

S’ha activat el “Pla d’Acció Centres Educatius en Línia”, per tal de garantir l’aprenentatge en
línia de l’alumnat, i al mateix temps acompanyar el professorat i els centres en l’ús de les
tecnologies digitals. Amb una inversió de més de 4 M€, s’han repartit més de 34.000 dispositius i
22.500 kits de connectivitat entre les famílies més vulnerables.

Ajuts per a l’habitatge a l’Alt Pirineu i Aran
-

Ajuts per al pagament de l’habitatge. Entre el 2018 i el setembre de 2020, s’han concedit 2.028
ajuts, per un import de 3,2 M€, repartits de la següent manera:
o

1.772 ajuts concedits per al pagament del lloguer, per un import de 2,9 M€ (anys 20182019).

o

194 ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges gestionats per l‘Agència Catalana de
l’Habitatge, per un import de 227.400 €.

o

62 prestacions econòmiques d’urgència especial per evitar desnonaments, per un import
de 133.700 €.

 A nivell comarcal, els ajuts s’han distribuït de la següent manera:
Comarca

Ajuts

Alt Urgell
Alta Ribagorça
Aran
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Alt Pirineu i Aran

602
66
151
470
418
321
2.028

Import
(en milers €)
937,4
102,7
245,1
807,6
596,6
498,9
3.188,3

-

Ofideute. Entre el 2018 i el setembre de 2020, el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari
Ofideute ha atès 9 persones. En 5 casos s’ha iniciat un procés d’intermediació, en els quals s’ha
arribat a una solució pactada amb l’entitat financera en 2 casos.

-

Habitatges llogats a través de les borses de mediació. Entre el 2018 i el març de 2020 es van
formalitzar contractes de lloguer a un total de 170 habitatges mitjançant la Xarxa de Mediació per
al lloguer social. Els programes de mediació i cessió gestionaven a 30 de setembre de 2020 un
total de 290 habitatges.

-

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió. L’any 2019 s’ha arribat a un total de 6 entitats que formen part
d’aquesta xarxa, que han gestionat un total de 13 habitatges, un 18,2 % més que l’any 2018.
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-

Nombre d'habitatges del parc administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El mes
setembre de 2020, la Generalitat administrava 220 habitatges del parc públic i 8 del parc privat, un
2,3% més i un 11,1% menys que el 2018, respectivament.

Comarca
Alt Urgell
Alta Rib.
Cerdanya
P. Jussà
P. Sobirà
Aran
Alt Pirineu
i Aran

2018
Parc
Parc
públic privat
30
5
2
0
40
1
84
3
12
0
47
0
215
9

2019
Parc
Parc
públic privat
33
6
2
0
41
1
84
2
12
0
47
0
219
9

2020
Parc
Parc
públic privat
34
6
2
0
41
0
84
2
12
0
47
0
220
8

-

Construcció d'habitatges amb protecció oficial. Entre el 2018 i el setembre de 2020 s’ha iniciat
la construcció d’1 habitatge amb protecció oficial.

-

Habitatges a rehabilitar amb ajut públic. En els anys 2018 i 2019 s’han rehabilitat 387 habitatges,
amb ajuts públics per un import de 750.100 €.
Comarca
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Aran
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Alt Pirineu i Aran

Ajuts
161
29
0
26
108
63
387

Import en milers €
281,4
49,9
0,0
61,6
283,8
73,4
750,1

Cultura
-

En el període 2018-2020, s’ha donat suport a iniciatives culturals al territori per 207 M€ mitjançant
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

-

S’ha impulsat la sincronització de les polítiques culturals entre administracions i territoris mitjançant
la constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural amb les quatre Diputacions, el
desplegament del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) a Girona, Lleida
i Tarragona, o la compleció de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

-

També cal destacar l’aprovació del Pla de Museus de Catalunya, el pla d'acció de la Generalitat
per al conjunt dels museus del país, que formula una visió clarament renovadora d'allò que han de
ser els museus catalans en l'horitzó de 2030.
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En el conjunt de l’Alt Pirineu Aran s’ha realitzat les següents aportacions territorialitzables:
Comarca
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Aran
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Alt Pirineu i Aran
-

En el marc de la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya:
o

-

Import
448.171,9
451.022,2
304.759,8
280.828,0
647.464,2
614.178,2
2.746.424,4

Dintre del programa Temps de Gòtic, en conveni amb “la Caixa” (2018-2027) per a la
conservació de monuments, 30 monuments de tot Catalunya rebran aportacions. Entre
aquests, s’ha donat a l’actuació de consolidació del tram de muralla del recinte sobirà,
adequació dels accessos, museïtzació i adequació del centre d’interpretació al Castell de
València d'Àneu (600.000 €).

Xarxes territorials. Biblioteques, arxius i museus. Les biblioteques continuen sent una aposta
per la cultura de base per a tothom i a tot el territori i el Govern hi ha fet un esforç amb un increment
del 8% del pressupost per a la compra de fons. S’ha aprovat el Pla de Museus i s’ha anat desplegant
la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, la de les Terres de Lleida i Aran i la de
les Terres de l’Ebre. I, quant a Arxius, després d’un ampli procés de participació ciutadana, el
Govern està enllestint la redacció del Pla Estratègic 2021-2024.
o

S’han destinat 396.000 euros per a la rehabilitació integral del Palau Abacial del Pont de
Suert com a seu de l'Arxiu Comarcal, a l’Alta Ribagorça

o

40.000 euros per al projecte d’ampliació de la Biblioteca Comtat de Cerdanya, a
Puigcerdà

o

227.764 € per adquisició de fons de les biblioteques del Sistema Públic de Lectura

o

399.867 € per a l’ampliació i reforma del Museu de la Conca Dellà

o

56.450 € al projecte de reforma per a la museïtzació de l’església de la Pietat del Museu
Diocesà d’Urgell.

-

En el conjunt de Catalunya, s’ha tirat endavant el Pla d’Impuls de la Dansa, amb un increment del
56% de la contractació de companyies de dansa catalanes a Catalunya (excepte Barcelona) i més
de 450.000 espectadors i també s’ha impulsat el Programa.cat, que porta les arts escèniques a 230
municipis fora de Barcelona, que representen el 37,7% de la població

-

A l’Alt Pirineu Aran s’han destinat al Programa.cat 99.390 €, destacant:
o

33.167€ a Puigcerdà

o

23.400€ a la Seu d’Urgell

o

14.872€ a Tremp

o

7.462€ a Vielha e Mijaran

o

6.390€ a Prats i Sansor

o

79.257 € al Festival Esbaiola’t a Esterri d’Àneu
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-

-

Fires i festivals: Les persones han estat al centre de les polítiques del Govern i fires i festivals
són un punt de trobada de dos grans objectius: protegir els treballadors de la cultura i promoure
condicions de treball dignes.
o

113.057 € al Festival Dansàneu, a Esterri d’Àneu i Esterri de Cardós.

o

Subvencions a fires i festivals literaris per import de 24.156€, destacant la Vila del Llibre a La
Pobla de Segur, Pallars Sobirà, i el Festival Lo llumener (Festival Pirinenc de Literatures
infantils i juvenils) a Sort, Pallars Jussà.

o

29.179 € a la Trobada amb els acordionistes del Pirineu, 2018 i 2019.

o

21.056 € per al Festival de Música de la Cerdanya

Llengua: la política lingüística es planteja com una eina més de cohesió social. En aquest sentit,
el Govern ha aprovat destinar 1,5 M€ al Consorci per a la Normalització Lingüística per atendre les
conseqüències socials de la Covid-19 estenent la gratuïtat als cursos de nivell Bàsic del primer
trimestre del curs 2020-2021 i reduint un 34% la resta de preus. El Consorci per a la Normalització
Lingüística ha celebrat 30 anys amb 1,9 milions d'alumnes, 83.565 cursos i 137.000 parelles
lingüístiques. A nivell general el 2018-2019 es van fer a tot Catalunya 3.700 cursos amb 80.000
inscrits. A l’Alt Pirineu Aran s’han destinat 50.000 euros a l’Institut d’Estudis Aranesi Academia
Aranesa dera Lengua Occitana i, en aquest període, 2018 i 2019, hi ha va haver 8.076 inscrits
en 400 cursos del CPNL.
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Una economia pròspera, responsable i sostenible per a un nou model productiu i una fiscalitat
justa

Mercat laboral

-

Durant els anys 2018 i 2019 a Catalunya s’han invertit més de 632 M€ en polítiques actives
d’ocupació (301 M€ 2019, 330 M€ 2018). Això ha permès realitzar accions que han impactat, cada
any, en més de 230.000 persones i s’han aconseguit més de 12.000 contractes.

-

Pel que fa al pressupost per 2020, aquest s’ha vist incrementat en més de 185 M€ més, per tal de
fer front a la situació generada per la crisi sanitària de la Covid-19.

-

Pel que fa a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, la inversió ha estat de 362.000 € per al 2018 i
de 650.741€ per al 2019.

-

Aquesta inversió s’ha traduït en els següents programes del SOC:
Programa
Joves en pràctiques
Agents d’ocupació i des. Local AODL
30 plus
Fem ocupació per a joves
Formació en sector turístic
Treball i formació
Aprèn.cat
Total

2018

2019

154.000,00 €
92.031,00 €
88.549,26 €
27.429,74 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
364.028,00 €

242.000,00 €
144.000,00 €
189.140,80 €
0,00 €
35.289,00 €
34.067,24 €
6.244,00 €
650.741,04 €

-

Una altra de les prioritats en les polítiques per a la millora del mercat laboral de Catalunya ha estat
la protecció dels sectors més vulnerables amb la posada en marxa de la Renda Garantida de
Ciutadania. La RGC va néixer amb la prioritat de servir com una eina de reinserció laboral per als
col·lectius més vulnerables de la nostra societat.

-

Aquest 2020 la RGC ha arribat a més de 141.097 persones beneficiàries, el doble de les inicials
al 2017, amb una factura mensual de més de 30 M€.

-

Entre 2018 i 2020, s’han destinat 3,6 M€ a la RGC a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, amb un
impacte de 863 persones destinatàries en els tres anys.

2018
Import
Expedients
(Nombre mig anual)
Destinataris
(Nombre mig anual)

2019

2020

Total

1.205.551
147

1.191.530
162

1.240.800
188

3.637.881
497

282

274

307

863

Teixit productiu
-

Des de l’any 2018 fins al setembre de 2020, l’Institut Català de Finances i Avalis (Grup ICF) han
formalitzat 7.467 operacions per valor de 2.230 M€. La majoria dels projectes finançats han estat

10/26

Alt Pirineu i Aran
Balanç 2018/2020
destinats a pimes i autònoms. L’any 2019 les operacions del Grup ICF van permetre la creació o
manteniment de 77.000 llocs de treball.
-

D’aquestes, 49 operacions per valor de 10,18 M€ corresponen a les comarques de l’Alt Pirineu i
l’Aran.
2018-2020 (set)

Operacions

Imports (M€)

Alt Urgell

18

4,49

Alta Ribagorça

1

0,04

Cerdanya

15

1,83

Pallars Jussà

6

0,38

Pallars Sobirà

7

3,23

Aran

2

0,20

Alt Pirineu i Aran

49

10,18

-

S’ha posat en marxa el programa ProACCIÓ 4.0 amb l'objectiu d'impulsar la transformació de
les pimes catalanes cap a la indústria 4.0. Aquest programa engloba diversos serveis: Servei
diagnòstic avançat 4.0, Programa de Cupons indústria 4.0, Ajuts per impulsar projectes
d’innovació 4.0, Línies de finançament (ajudes de fins a 14.000 euros per acompanyar un miler
de pimes en els seus processos de transformació tecnològica).

-

El Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) ha aconseguit el compliment del 87%. En els 2
primers anys s'han executat 796 M€.

-

S'han destinat 6 M€ en ajuts als 20 ens locals per al desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme el 2019. Uns 20 projectes van rebre el 2019 ajuts finançats a partir dels
ingressos de l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) i tenen com a objectiu
donar suport al territori i fomentar el reequilibri turístic.

-

Més de 2.500 empreses de Catalunya han rebut més de 33 M€ en ajuts d’ACCIO per promoure
la innovació i la internacionalització o per augmentar la seva competitivitat.
Per mitigar l’impacte de la COVID-19, s’han obert convocatòries d’ajuts de comerç i turisme:
o 32,5 M€ per al turisme, 139 M€ pel Comerç i 14 M€ per a les pimes industrials.
o Més de 1.100 empreses s’han acollit a aquesta convocatòria de subvencions,
pressupostada en 14,1 M€, que ha ajudat a mantenir un total de 9.696 llocs de treball
indefinits.

-

Suport al turisme, comerç i PIME’s
-

Del desenvolupament de plans de foment territorial del turisme el 2019 s’han atorgat 232.000 € a
les millores per al foment de turisme a Sort.

-

S’ha autoritzat el traspàs de la gestió de l'estació d'esquí de Boí Taüll a Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC) i s’ha aprovat el contingut del Pla de transitorietat 2020-2030, per
garantir-ne l’obertura. En aquesta àrea és bo recordar que Boí Taüll ha estat reconeguda com a
millor estació d’esquí espanyola 2020 en els premis World Ski, per tercer any consecutiu. (Més
informació a País Viu)
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-

Entre el 2018 i el 2020, s’han donat prop de 350.000 € d’ajuts al comerç a l’Alt Pirineu Aran.

-

8 empreses de l’Alt Pirineu i Aran han rebut 52.500 € en ajuts d’ACCIO de Cupons a la
competitivitat empresarial i de Cupons a la internacionalització.

Coneixement
-

Tots els Partits i la societat científica ha avalat al Pacte Nacional per a la Societat del
Coneixement PN@SC, per posar més recursos en recerca i innovació.

-

S’han fet convocatòries d’ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'àmbit de l'Alt
Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès per un import global de 392.000 euros el 2019 i el 2020.

Polítiques agroalimentàries
-

S’ha apostat per incrementar el valor de productes agroalimentaris i donar més sortides als
productors a través del Decret de venda de llet crua de vaca, que permet la venda directa al
consumidor final, i el Decret de comercialització de la carn de caça, que garanteix la màxima
seguretat d’aquests aliments.

-

S’ha consolidat el Consell Català de l’Alimentació com a fòrum d’anàlisi, debat i proposta d’una
nova política alimentària de país basada en la producció local i la gestió sostenible del medi. S’està
finalitzant el procés participatiu i es preveu disposar en breu del Pla estratègic de l’Alimentació a
Catalunya. S’ha impulsat la marca 'Catalunya on el menjar és cultura' per identificar l'estratègia
alimentària de Catalunya.

-

Per reforçar el cultiu de la tòfona negra s’ha aprovat el pla d’acció per al desenvolupament del
sector tofoner per incrementar la producció, dinamitzar el consum i estructurar un sector fort i
competitiu.

-

Al llarg de 2018 i 2019 a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran s’ha destinat un total de 45,3
M€ en ajuts directes de la PAC, que han beneficiat el sector agrícola i el ramader. De tots els
ajuts directes, el més rellevant és l’ajut de pagament bàsic, que ha beneficiat de forma anual a més
de 600 beneficiaris.

-

En concret, els sectors agrari i ramader han rebut, a nivell comarcal, els següents ajuts directes:
o

Alt Urgell: 10,3 M€ a un mínim de 313 beneficiaris anuals.

o

Alta Ribagorça: 3,9 M€ a un mínim de 67 beneficiaris anuals.

o

Cerdanya: 7,1 M€ a un mínim de 236 beneficiaris anuals.

o

Pallars Jussà: 14,9 M€ a un mínim de 624 beneficiaris anuals.

o

Pallars Sobirà: 8,2 M€ a un mínim de 189 beneficiaris anuals.

o

Val d’Aran: 1 M€ a un mínim de 75 beneficiaris anuals.

-

S’han pagat 1,19 M€ a 352 ramaders de l'Alt Pirineu i Aran per conservar races autòctones.
El DARP ha iniciat els pagaments de la campanya 2020 del Contracte Global d'Explotació (CGE),
amb compromisos a 5 anys vista més un any de pròrroga vigent, que s'emmarca dins del
PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER).

-

Pel que fa als ajuts de reestructuració de la vinya, s’ha destinat 17.314 € a 5 beneficiaris, per fer
millores en les seves plantacions de vinya.
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Món rural
-

S’ha donat suport a l’aprovació i desplegament de la Llei d’espais agraris, per assegurar la
capacitat productiva del camp i posar en producció terres en desús. També s’ha donat llum verda
a la creació de l'Agenda Rural de Catalunya per identificar els problemes amb els quals s’enfronta
l’espai rural i buscar solucions per com s’afronta.

-

S’ha impulsat i consolidat el cos d’Agents Rurals, amb l’aprovació del nou Pla Estratègic del Cos
dels Agents Rurals 2019-2024, el reglament d'armes i el de 2a activitat dels agents. Les
mesures permetran un desplegament efectiu del Cos, amb la creació de 350 noves places de
personal, el desenvolupament de l’estructura de comandament i la implementació de noves
tecnologies per fer més efectiu el Cos.

-

El Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 ha suposat una forta inversió a les
comarques rurals. En concret, a Catalunya els pagaments d’ajuts establerts en el sistema integrat
per la campanya 2019 ascendeixen a un total de 41.873.731 €. En destaquen algunes línies:
o

o

Durant el 2018 i 2019 s’han atorgat ajuts per a projectes de diversificació econòmica de
les zones rurals:
 Associació per la gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura: més d’1 M€


Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya: 1,3 M€



Consorci Leader Pirineu Occidental: 1,7 M€

Per a la millora de la competitivitat 2018 i 2019 que permetrà modernitzar les explotacions
i fer-les més viables tenim:
Imports (M€)

Comarca

2018

Import 2018

2019

Alt Urgell

25

756.819,88 €

21

757.931,61 €

Alta Ribagorça

5

68.878,56 €

2

19.517,52 €

Cerdanya

12

222.239,66 €

13

390.738,21 €

Pallars Jussà

27

631.510,53 €

26

672.990,13 €

Pallars Sobirà

10

155.963,00 €

10

206.272,70 €

2

17.477,29 €

74

2.064.927,46 €

Aran
Alt Pirineu i Aran

79

1.835.411,63 €

-

L'Institut per al Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran, subvenciona amb 100.000 € el
condicionament de l'ampliació de l'escorxador de Sort.

-

En política forestal s’han convocat els ajuts a la gestió forestal sostenible de boscos públics
per al 2018, 2019 i 2020 per un import de 6 M€ anuals, ajuts que tenen un component important de
prevenció d’incendis.

-

S’ha aprovat el Protocol d'intervenció amb ossos als Pirineus. Impulsat per la Generalitat i el
Conselh Generau d'Aran, el document serveix de base perquè les administracions implicades en
la gestió de l'os bru als Pirineus puguin actuar davant conductes atípiques de determinats individus.
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S’ha reforçat la protecció dels ramats agrupats dins del programa de prevenció de danys
causats per l’os. S’ha instal·lat una nova cabana de pastor prefabricada, per millorar les estades
del personal contractat per acompanyar i vigilar els ramats agrupats a alta muntanya durant la
temporada d'estiu.

-

País viu
-

El Govern de la Generalitat vol connectar amb fibra òptica pública tots els municipis catalans
l’any 2023, la qual cosa garantirà la connectivitat, l’equilibri territorial i la cohesió social a tot el
país. L’any 2020 es preveu enllestir la connexió de totes les capitals de comarca i de tots els
municipis al seu pas. Així s’aconseguirà una cobertura de 6,4 milions d’habitants, el 84% de la
població de Catalunya i 6.000 quilòmetres de desplegament. A finals del 2019 es comptava amb
connexió a 29 capitals de comarca i el 2020 s’ha fet arribar a 13 capitals més (a la vegada que a
51 municipis de 16 comarques i 43 nous polígons industrials). En total s’han destinat 70,5 M€ en
aquesta legislatura per desplegar la xarxa de fibra òptica a Catalunya.

-

A l’Alt Pirineu i Aran, aquesta legislatura s’han desplegat 216.518 metres de fibra òptica.

-

En el marc de l’estratègia “País Viu”, s’han impulsat els ajuts de dinamització territorial, que van
destinats a municipis de fins a 2.000 habitants que tenen estratègies per lluitar contra la pèrdua
poblacional i l'envelliment. L'objectiu és que els ens locals puguin implementar les seves
inversions de fins a 50.000 euros que tinguin un valor afegit en l’àmbit de les noves tecnologies,
l’impuls turístic o la preservació del patrimoni.

-

El Govern ha creat una comissió permanent de treball amb el Pallars Sobirà per seguir millorant
els accessos a la comarca i potenciar el seu valor turístic i econòmic. En el conjunt de l’Alt Pirineu
i Aran , la inversió en aquest àmbit ha estat de 2.228.885,46 euros.

-

S’han destinat 250 M€ als municipis de Catalunya a través del PUOSC 2020-2024, que
s’estructura en dues línies. La primera és de 160 milions i hi han optat tots els ens locals; i la segona
és de 90 milions i es destina, específicament, a finançar projectes de municipis de menys de 5.000
habitants. És el principal instrument de cooperació econòmica de la Generalitat per dur a
terme noves infraestructures i serveis de competència municipal des del 1980.

-

Per comarques, a l’Alt Pirineu i Aran, la inversió PUOSC ha estat de 32,9 M€ mitjançant 299
expedients d’actuacions.

Nre. Exp. per tipus ens

Comarca

-

Total Pressupost
subvencionable €

Total Subvenció €

CC

EMD

MU

Total Expe.

Alt Urgell

2

33

52

87

11.856.826,55

8.713.687,24

Alta Ribagorça

3

4

8

15

1.955.363,67

1.239.133,73

Aran

1

23

22

46

6.704.606,88

4.413.072,81

Cerdanya

1

3

34

38

15.130.847,48

5.164.972,20

Pallars Jussà

1

4

43

48

7.206.243,41

5.448.590,97

Pallars Sobirà

3

21

41

65

11.093.518,01

7.934.468,19

Total general

11

88

200

299

53.947.406,00

32.913.925,14

Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya. Es tracta d’un fons
Europeu de Desenvolupament Regional que prioritza les inversions en els àmbits de la innovació i
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el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda. En les 4 convocatòries de FEDER
eixos 4 i 6 s’han acollit 203 beneficiaris i s’han atorgat 76,9 M€ per a un total d’inversió de 153,9
M€.
-

Per comarques a l’Alt Pirineu i Aran, la inversió ha estat de 5.958.834,48 euros de subvenció
atorgada.
COMARCA
Alt Urgell
Aran
Cerdanya
Pallars Jussà

subvenció
FEDER €
1.632.407,86
657.862,41
1.425.682,29
1.074.763,34

Total general

4.790.715,9

-

Fons de Cooperació Local. El 2020, s’ha fet un increment del 3,4% que suposa apujar la partida
en 4,4 M€. Aquest increment s’ha distribuït de manera proporcional entre els consells comarcals
per millorar-ne la liquiditat com a proveïdors de serveis al món local.

-

Actuacions extraordinàries derivades dels efectes climatològics. Durant aquest mandat s'hi
ha destinat cada any entre 1 i 1,2 milions d'euros amb ajuts als ens locals. Durant el 2020, a causa
de la gran afectació dels temporals Dana i Glòria, s’ha fet una provisió extraordinària de 35
milions d’euros: 11 milions d’euros per pal·liar els efectes dels temporals en els sectors agrari i
pesquer de les zones més afectades. Una segona línia de 10 milions d’euros per a la realització
d'actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d'abastament d’aigua. 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. També s’ha signat un conveni amb el ministeri de Política
Territorial i Funció Pública que permetrà destinar 37 milions d'euros a pal·liar els efectes
d’aquests dos temporals.

-

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) ha destinat
anualment la Línia d’ajuts per al foment d’activitats de formació i promoció del patrimoni cultural i
el desenvolupament local de l’Alt Pirineu i Aran, amb una mitjana de 200.000 €, que permeten
ajudar anualment una vuitantena de projectes locals.

-

El Programa de dinamització i cooperació territorial de l’IDAPA ha establert accions derivades del
programa de promoció turística Marca Pirineus, on anualment es programen accions entres els
diferents socis que ascendeixen a 0,62 M€ entre 2018 i 2020.

-

S'ha inaugurat a Tremp el Pirineus Geological Open Museum (PGOM), un museu a l'aire lliure
per divulgar les Ciències de la Terra. El PGOM és fruit de la col·laboració entre l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya (ICGC), l’Ajuntament de Tremp, el Gremi d’Àrids i també d’ajuntaments i
particulars, que han cedit les roques que s’hi exposen. Les obres han tingut un cost de prop de
235.000 €, a càrrec de l’ICGC.

-

S’ha impulsat la construcció del Centre d'Interpretació dels Sòls dels Pirineus a Tremp i s’ha
encarregat a Infraestructures.cat la redacció del projecte constructiu i de l’execució de les obres,
amb una inversió prevista de prop d’1,7 M€.

-

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha finalitzat les obres de construcció del Telecabina
Alp 2500 (5 M€) i el Telecadira Coll de Pal a La Molina (1,1 M€). La inversió ha servit per
revitalitzar l'oferta esportiva i de lleure de les comarques de la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà.

-

S’han licitat els serveis d'assistència tècnica per a la redacció de l'avantprojecte del Tren dels
Cims, a la Vall Fosca.
S’ha garantit l'obertura de l'Estació d'Esquí de Boí Taüll, mantenint l'activitat econòmica i els
llocs de treball de la zona.

-
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-

S’han destinat 300.000 € a modernitzar estacions d'esquí nòrdic.

Ordenació del territori
-

S’ha aprovat el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles dels municipis de
l’Alt Pirineu. El PDU afecta 26 municipis de les comarques de la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el
Pallars Jussà, l‘Alt Urgell i l’Alta Ribagorça. L’estratègia global del Pla proposa l’extinció d’unes 300
hectàrees de sòl de creixement residencial classificat pel planejament urbanístic vigent i 8.552
habitatges.

-

També s’ha aprovat el Pla director urbanístic aeroportuari de l'aeròdrom de la Cerdanya. El
PDU classifica l’aeròdrom com un equipament que no requereix cap ampliació i preveu 25
hectàrees de sòl de protecció paisatgística al seu voltant.

-

S'ha iniciat la tramitació del Pla director urbanístic de les activitats de càmping a l'Aran. El PDU
concreta directrius generals que afectaran l’establiment de càmpings i que els ajuntaments hauran
de considerar obligatòriament a l’hora d’autoritzar-ne de nous en els seus municipis.

Infraestructures i mobilitat
-

En el període 2018-2020, s’han concedit 10,2 M€ a les comarques de muntanya per a millores i
manteniment de camins públics de la xarxa veïnal i rural. A les comarques de l’Alt Pirineu i Aran
les quantitats concedides han estat les següents:
Comarca

Import
concedit

Alt Ribagorça
Alt Urgell
Aran
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Total

355.353 €
1.333.822 €
638.038 €
1.060.749 €
971.033 €
1.098.487
5.457.482 €

Xarxa viària
-

Les inversions en xarxa viària arribaran a 43,8 M€ en el període 2018-2021 a l’Alt Pirineu i Aran.

-

Actuacions finalitzades:

-

o

Implantació de barreres antiallaus i/o visera. Carretera C-28. PK 53+000 al 54+000. Tram: Alt
Àneu (Verge dels Ares - Variant dels Avets. Cap de Comials)

o

Millora de nus. Carretera C-14 del PK 142+390 al 142+420. Tram: Oliana

o

Instal·lació dels nous sistemes de contenció al pont de Peramola (C-14). Els treballs al pont,
que té una longitud de 80 metres, han comptat amb un pressupost de 570.000 €.

S’estan executant:
o

Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà Montant de Tost. Construcció del Túnel de Tresponts. Import de l’actuació, 35,4 M€, la
de més quantia que està executant la Generalitat. Finalització prevista la primavera de
2021
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-

o

Eixamplament C-28 Baqueira - Tonyon. Execució de les obres d'eixamplament i millora del
traçat de la carretera C-28 del PK 41+920 al 45+850. Tram: Baqueira - límit de comarca.
Obres aturades per temporalitat hivernal. Represa d’obres prevista a la primavera, un cop la
climatologia ho permeti.

o

Seguretat viària. Viseres antiallaus a la carretera C-28, PK 39+550. Tram: Baquèira - Vall de
Ruda (Naut Aran). Obres aturades per temporalitat hivernal. Represa d’obres prevista a la
primavera, un cop la climatologia ho permeti.

o

Reforçament del ferm i millora del drenatge longitudinal. Carretera C-462 del PK 67+474 al
81+969. Tram: Adraén (La Vansa i Fórnols) - cruïlla d'Ortedó, amb la LV-4008 (Alàs i Cerc)

o

Millora de nus a la carretera C-13, PK 87+126. Tram: Tremp

S’han anunciat les obres següents:
o

Inici de l’estudi amb els agents del territori per fer millores per a fer la C-28 en el tram entre
Vielha i Baquèira més funcional i sostenible.

o

Instal·lació de barreres paraallaus a l'aparcament de l'estació d'esquí de Tavascan (Lladorre)

o

Millora del ferm del camí d’accés a Comaoriola. L’actuació consisteix en el condicionament
de la carretera d’accés a les pistes La Masella – La Molina.

o

S’han presentat a representants territorials del Pallars Jussà i Pallars Sobirà les set
alternatives de traçat analitzades pel DTES per a la millora de l'eix de Comiols, en
consens amb el territori. La Generalitat planteja un desenvolupament per fases de les
actuacions, amb inversions que oscil·len entre els 185 i els 316 M€, segons l'opció que
finalment es determini.

-

S’ha signat un conveni per a la construcció d'una via verda entre Sort i Rialp. La via, de gairebé
3 km, serà exclusiva per a vianants i ciclistes, discorrerà paral·lela a la C-13 i suposarà una inversió
de més de 2 M€.

-

Arran del temporal Gloria, s’està fent una actuació d’emergència d'estabilització i protecció contra
despreniments al talús de la Ctra. C-13 entre els Pk 138+850 al 138+950 marge dret, a Llavorsí,
per un import de gairebé 1,7 M€.

Transport públic de viatgers per carretera
-

S’han fet obres de millora a l’estació d’autobusos de la Seu d’Urgell. Les obres han comptat
han un pressupost de 150.000 €.

-

S’ha reforçat l'oferta de transport públic a la Seu d'Urgell amb noves expedicions cap a Lleida
per atendre, principalment, la demanda detectada de mobilitat d'universitaris.

-

S'ha ampliat el recorregut del Bus del Parc fins a la Pobla de Segur i també s’ha posat en
marxa un nou servei de transport per carretera que enllaça el tren de la Pobla amb el telefèric de
la Vall Fosca.

-

La Generalitat, la Regió d'Occitània i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals s'han
associat en un projecte europeu, anomenat ConnECT, per ampliar i millorar el servei
d'autobús de l'espai català transfronterer entre Catalunya i França. Han entrat en servei les
línies Porté-Puigcerdà-Montlluís i Formiguera-Puigcerdà-Er que connectaran en bus els ciutadans
francesos amb l’Hospital Transfronterer i l’estació de tren de Puigcerdà, i els ciutadans de la
Cerdanya amb l’estació d’esquí de Porté, amb Montlluís i, fins i tot, els permetrà arribar a Perpinyà.
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-

Les aportacions per millores en el transport públic en el període 2018-2020 en el conjunt de
Catalunya han estat de 10,8 M€. A l’Alt Pirineu i Aran les aportacions han estat les següents:

Comarca

Import
concedit

Alt Urgell
Alta Ribagorça
Aran
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Total

33.786,11 €
4.282,39 €
0,00 €
0,00 €
4.282,39 €
4.282,39
46.633,28 €

Xarxa ferroviària
-

FGC ha invertit l’any 2020 4,2 M€ a l’Alt Pirineu i Aran, 2,6 M€ al Pallars Jussà i 1,6 M€ al Pallars
Sobirà.

Infraestructures aeroportuàries
-

L’aeroport d’Andorra-La Seu d'Urgell ha esdevingut el primer aeroport de l’Estat Espanyol
amb una maniobra de vol instrumental basada exclusivament en GPS. La inversió de la
Generalitat per aconseguir aquest nou procediment ha estat de 300.000 €. El fet de poder
aproximar-se a l’aeroport amb un sistema d’ajudes instrumentals farà possible que més aeronaus,
tant aerotaxis com xàrters, tinguin unes millors condicions operatives i, per tant, puguin augmentar
les operacions comercials.

-

S’ha condicionat l'heliport de Tremp perquè pugui albergar vols nocturns els 365 dies de
l'any. Els treballs també han servit per adaptar les instal·lacions per tal que siguin operatives les
24 hores del dia i puguin ser utilitzades amb total seguretat pels serveis d’emergències
mèdiques.

-

L’heliport de Vielha també ja pot acollir operacions nocturnes. El DTES i el Conselh Generau
d’Aran han adequat la instal·lació per convertir l’heliport en una infraestructura de referència.

-

El Govern ha traspassat l'heliport de la boca sud del Túnel de Vielha al Conselh Generau
d'Aran. Amb el traspàs de la instal·lació també hi va associada una dotació econòmica de 6.000 €
anuals per a despeses de conservació, reparació i manteniment.

Sostenibilitat
Actuacions d’emergència per la llevantada d’octubre de 2018, la DANA d’octubre de 2019 i el
temporal Gloria de gener de 2020
L'Agència Catalana de l'Aigua destina més de 50 M€ a la restauració de rius i a la reparació
d'infraestructures del cicle de l'aigua afectades pel temporal Gloria: 10 M€ per reparar infraestructures
d'abastament en alta; 8 M€ per reparar danys de la xarxa ATL; 24 M€ en actuacions d'adequació de
les lleres i 6,6 M€ per reparar danys en sistemes de sanejament. En total estan previstes prop de 620
actuacions en lleres fluvials; 280 a la demarcació de Girona, 250 a Barcelona, 12 a Tarragona, 27 a
Terres de l'Ebre i 50 a la demarcació de Lleida. Pel que fa a la DANA d’octubre de 2019, s’han destinat
10,7 M€ per reparar les lleres de les conques internes, els sistemes públics de sanejament en alta, les
infraestructures d’abastament en alta, i la xarxa de control de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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L'Agència Catalana de l'Aigua va atorgar un ajut de 14.600 € per al Consell Comarcal de l'Alt Urgell
per reparar captacions malmeses pels aiguats d'octubre de 2019.
Cicle de l’aigua
-

Subministrament o abastament d’aigua. Al llarg del cicle de planificació 2016-2021, l’ACA ha
atorgat 5,1 M€ en subvencions a ajuntaments, consells comarcals i mancomunitats de municipis
per millorar l’abastament d’aigua en alta. Aquests ajuts inclouen també l'elaboració de Plans
Directors de l’Aigua, la instal·lació de comptadors i les xarxes supramunicipals d’abastament.
 A nivell comarcal, les subvencions s’han repartit de la següent manera:
Comarca

Import
concedit

Alt Urgell
Alta Ribagorça
Aran
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Total

1.864.563 €
5.638 €
221.020 €
812.030 €
830.446 €
1.387.506 €
5.121.203 €

-

Depuració i sanejament d’aigües residuals. Entre 2018 i 2020 s’han executat 2 actuacions de
millora del sanejament d’aigües residuals, amb una inversió de 0,5 M€. I actualment hi ha en fase
de redacció, preparació o execució, 7 actuacions per un import de 9,7 M€, com ara el projecte de
remodelació i millores del sistema de sanejament de Montferrer (5 M€) o el projecte de sanejament
i depuració de Ger, la Pleta de Saga, Saga, la Devesa de Saga i All, als termes municipals de Ger
i Isòvol, per un import de gairebé 1,5 M€.

-

A destacar que s’ha acordat la cessió de diverses depuradores del Pallars Jussà al Consell
Comarcal, apropant la gestió del sanejament al territori. El conveni de cessió inclou un total d'11
depuradores, de les quals el Consell Comarcal passa a ser l'administració actuant, mentre que
l’Agència Catalana de Aigua n’assumeix el finançament necessari per garantir el funcionament dels
sistemes de sanejament.
 A nivell comarcal, les dades són les següents:
Comarca
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Aran
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Total

Inversions en
curs
5.000.000 €
0€
872.775 €
2.545.754 €
399.300 €
920.671 €
9.738.501 €

Inversions
finalitzades
372.502,90 €
0,00 €
0,00 €
119.000,00 €
0,00 €
0,00 €
491.502,90

Gestió dels residus
-

Subvencions directes de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en el període 2018-2020
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-

o

1,5 M€ al Consell Comarcal de la Cerdanya per finançar la clausura del dipòsit controlat de
Bellver de Cerdanya.

o

350.000 € per a la clausura parcial del dipòsit controlat de residus de Fígols (Tremp).

o

150.000 € per a actuacions de millora en l’adequació de l’equipament de garbellat rotatiu per
a l’extracció d’impropis de la FORM a la planta de compostatge de la Seu d'UrgellMancomunitat de l'Urgellet.

o

100.000 € al Consell Comarcal de la Cerdanya per poder escometre la clausura del dipòsit
controlat i la millora de les infraestructures del Centre de tractament i transferència de residus
de la Cerdanya.

o

100.000 € al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per integrar el model de gestió de residus
municipals i desenvolupar les infraestructures necessàries a l’Alt Urgell.

o

100.000 € al Consell Comarcal del Pallars Jussà, Consell Comarcal del Pallars Sobirà,
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i Conselh Generau d’Aran per a actuacions prèvies
necessàries per desenvolupar les infraestructures necessàries a les citades comarques.

o

93.058 € per a actuacions de millora de les instal·lacions de la planta de compostatge de
Sort.

o

48.048,09 € per a actuacions de millora de l’equipament de la planta de compostatge de la
Seu d’Urgell - Mancomunitat de l'Urgellet.

Subvencions concedides per l’ARC per a ajuts per a la recollida de residus, per a la
reutilització, per a la valoració. Entre els anys 2018 i 2019 s’han atorgat de 0,73 M€ per a ens
locals i 36.000 € per a entitats sense ànim de lucre, universitats i empreses.

Patrimoni Natural
-

La Generalitat ha concedit una subvenció de 250.399 € a l’Ajuntament d’Espot per a la tercera
fase de la intervenció al conjunt “La Mola d’Espot”: Adequació de l’edifici i del seu entorn per a
l’exposició del patrimoni del Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici.

-

S’ha ampliat el Parc Natural de l'Alt Pirineu. S'han afegit prop de 9.500 hectàrees noves dels
nuclis de Farrera, Rialp, Alt Àneu, Llavorsí, Soriguera i les Valls de Valira, que inclouen sectors d'alt
interès natural, de fons de vall i mitja muntanya.

-

S'ha signat el protocol de creació del Parc Pirinenc de les Tres Nacions. És una marca
d'identitat comuna per millorar la gestió i promoció d'una de les àrees transfrontereres protegides
més extenses d'Europa, entre Catalunya, Andorra i França.

-

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha esdevingut la 'zona de qualitat
acústica' més gran de Catalunya. La declaració comporta que a la zona es donen uns nivells
sonors que no sobrepassen entre les 8 i les 21 hores un valor límit de soroll de 50 decibels (dB) i,
entre les 21 i les 8 hores, de 40 dB.

-

S'ha inaugurat el nou mirador astronòmic Starlight del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici. L'espai se situa a l'ermita de Sant Quirc de Durro, del conjunt romànic de la Vall
de Boí, i és el tercer instal·lat al parc. La certificació de Destinació Turística i Reserva Starlight, que
el Parc té des de 2018, garanteix la conservació del cel nocturn.

-

Han entrat en servei les noves instal·lacions de cria en captivitat del tritó del Montseny al
Centre de Fauna del Pont de Suert (Alta Ribagorça). S'han inaugurat les noves instal·lacions
amb 120 aquaris, que se sumen als 20 existents, dins del projecte europeu Life Tritó Montseny.
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-

El Govern ha formalitzat el traspàs de la gestió dels espais naturals protegits al Conselh
Generau d'Aran. En virtut de l'acord, la Generalitat transfereix anualment al Conselh Generau
d'Aran 102.500 € anuals per a actuacions de conservació en els espais naturals protegits (Xarxa
Natura 2000 i PEIN), i per ampliar els mitjans personals per dur-les a terme.

-

En les convocatòries 2017-2018 i 2029-2020 s’han atorgat els següents ajuts als parcs naturals del
territori:
o

Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 1.187.822,46 €

o

Parc Natural de l’Alt Pirineu, 1.354.637,98 €

o

Parc Natural del Cadí-Moixeró, 429.791,78 €
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Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Govern obert i transparent per a la confiança i la justícia social
-

-

-

S'ha aprovat l'Estratègia de lluita contra la corrupció. Un paquet de 25 mesures que s'han
d'implementar durant els anys 2020 i 2021. S’ha constituït l’Espai de participació ciutadana i s’ha
posat en marxa el Programa de suport a la implementació de l’Estratègia. Quan encara queda més
d’un any per a la seva implementació, del total de 25 actuacions previstes 24 ja han estat iniciades
i, de les 90 subactuacions a executar, 17 ja es troben completades (19%), 49 en curs (54%) i
únicament 24 encara no s’han iniciat (27%). La darrera ha estat la posada en marxa la Bústia
ètica, que permet a qualsevol persona alertar de males pràctiques o corrupció a la Generalitat de
forma anònima en tres àmbits: alts càrrecs i personal directiu, contractació pública i personal de la
funció pública.
S'ha aprovat l'Estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a la Carta
Internacional de Dades Obertes, amb l’objectiu de gestionar i donar visibilitat de forma integral a
totes les dades de les administracions públiques catalanes. En el marc d’aquesta Estratègia, s’ha
iniciat un projecte d’elaboració d’un Inventari de Conjunts de Dades de la Generalitat de
Catalunya per fomentar l'ús de les dades i la presa de decisions basades en aquestes.
S’han realitzat trobades amb ajuntaments per impulsar, arreu del territori, polítiques que
fomentin la integritat pública, l’obertura de dades i la participació. La Xarxa de Governs
Transparents comparteix aquesta estratègia.

-

El Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2015-2018 va fer aflorar 740,54 M€ en els quatre
anys de vigència. L’ATC va fer aflorar 203,7 M€ en el primer any de vigència del nou Pla de
prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, un
màxim històric. Dins de les mesures del nou Pla s’inclou la publicació de la llista de deutors per
quantitats superiors a 1 M€, iniciada el 2020.

-

Entre 2018 i 2019, el nombre de persones ateses a les oficines pròpies de l’ATC de la Seu d'Urgell
va passar de 882 a 1.824 persones; un creixement que s’ha vist interromput per la situació de
pandèmia, en què s’han potenciat els sistemes d’atenció a distància.

Persones ateses

2018

2019

2020-set

Seu d’Urgell

882

1824

557

 L’ATC també està present al territori a través de l’oficina compartida de la Seu d’Urgell i Vielha i
amb l’oficina externa de la Xarxa de Tributs de Catalunya del Consell Comarcal de la Cerdanya i
de la Diputació de Lleida.
-

L’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Cerdanya ha realitzat 5.440 actuacions en el període
2018-2020 (octubre).

-

S’han impulsat processos participatius arreu del territori per reforçar la discussió de les
polítiques públiques. Entre d’altres, el “Pla estratègic d'alimentació a Catalunya”, “Ajuda'ns a definir
l'Òmnia del futur”, “Elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya”, “Pacte Nacional per la
Interculturalitat”, “Procés participatiu de l’espai de menjador escolar”, “Procés participatiu del Pacte
Nacional per a la Societat del Coneixement” i “Procés participatiu del Pla Estratègic dels Serveis
Socials de Catalunya” o el “Pla director urbanístic d’Òdena”.
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Justícia
-

Entre el 2017 i el 2021, s’hauran posat en marxa 22 nous jutjats a tot Catalunya, amb un cost
de 14,2 M€, sense cap aportació expressa per part del Govern espanyol. D’aquests 22 jutjats, ja
n’hi ha 20 d’operatius. Els dos jutjats restants, 1a Instància i Instrucció 6 d'Arenys de Mar i 1a
Instància i Instrucció 6 de Vic, es posaran en marxa en els propers mesos.

-

S’ha continuat el desplegament de l'oficina judicial a Catalunya, la nova organització basada
en els principis de jerarquia, divisió de funcions i coordinació que serveix de suport a l'activitat
jurisdiccional de jutges i tribunals: Cerdanyola del Vallès (1/10/2018), Ripoll (5/11/2018), Vielha e
Mijaran (3/3/2020) i Tremp (estava previst pel 2/4/2020 però per la COVID-19 es va retardar a
l’1/7/2020) i la Bisbal d'Empordà 2/11/2020). També s’ha creat la del partit judicial de Berga que
entrarà en funcionament l’1 de febrer de 2021.

-

S'han destinat anualment 65 M€ per garantir l'assistència jurídica gratuïta a les persones
sense recursos. Més de 170.000 persones sense capacitat econòmica per litigar han disposat
d'un advocat o d’un procurador de forma gratuïta anualment.

-

S'ha creat la Seu judicial electrònica de Catalunya a través de la qual els ciutadans i
professionals de la justícia poden accedir a la informació, als procediments i als serveis electrònics
de l'Administració de justícia a Catalunya.

-

Entre el juliol i l’agost de l’any 2020 s’han celebrat gairebé 6.900 judicis amb
videoconferència als jutjats de Catalunya, el 19 % dels 36.000 judicis programats. Justícia
disposa d’un total de 461 llicències de videoconferències contractades a disposició de
l’Administració de justícia a Catalunya.

-

S’han atorgat 1.584.910 € als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau
pel mòdul econòmic corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any
2020. Els jutjats de pau de Catalunya van gestionar, durant l’any 2019, un total de 627.924
actuacions.

-

Les mesures penals alternatives (MPA) permeten als òrgans judicials donar una resposta
menys aflictiva que les penes privatives de llibertat per la comissió d’una falta o d’un delicte
lleu o menys greu, alhora que se salvaguarden els drets de les víctimes. Es pretén sensibilitzar
les diferents institucions sobre la necessitat de desenvolupament d’aquest tipus de sancions penals
alternatives a la presó. En el període comprès entre finals del 2017 i principis de novembre del
2020, 58 persones de l’Alt Urgell han dut a terme una MPA. De l’Alta Ribagorça n’han estat 8, de
l’Aran, 28, de la Cerdanya 32, del Pallars Jussà 39 i del Pallars Sobirà, 6.

Ciutadania i drets civils
-

L'Estructura de Drets Humans de Catalunya ha elaborat el primer Pla de drets Humans de
Catalunya 2020-2023, en resposta a l’encàrrec que li havia fet el Govern.

-

S’ha signat l’Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la
xenofòbia, amb la totalitat de les forces polítiques parlamentàries i amb el suport de les institucions
i les entitats socials, per tal d'aconseguir un debat públic responsable al respecte.

-

S’ha desenvolupat el programa de Mentoria Social per a les persones refugiades, a través de
grups d’acollida formats amb mentors i mentores voluntaris. Al final de 2019 s’han format 210
tàndems amb un total de 450 persones refugiades.

-

La inversió en l’obertura de fosses i la identificació de víctimes ha estat de més de 2 M€. En
tres anys, del 2017 al 2020 s’han obert 33 fosses i s’han recuperat les restes de 338 persones. Es
calcula que a Catalunya hi ha unes 20.000 persones enterrades en les 527 fosses documentades.
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El Cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme disposa de 6.000 casos
inscrits.
-

S’han expedit 4.136 documents de nul·litat dels judicis franquistes des que es va posar en
marxa, el 2017. A Catalunya hi ha 66.629 persones contra les quals es va instruir un procediment
judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco.

-

S'ha creat l'Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, un servei perquè l'Església acordi
solucions extrajudicials amb els particulars i les administracions ja que s'ha revelat que l'Església
ha inscrit 3.722 finques al seu nom sense cap títol que n'acrediti la propietat.

-

S'ha creat l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics encarregada de difondre aquests
drets entre la ciutadania, a recollir i acompanyar les eventuals vulneracions d’aquests drets i a
enfortir la col·laboració amb la societat civil organitzada.

-

S'han instal·lat peces Stolpersteine a diversos pobles i ciutats de Catalunya en record de les
víctimes del nacionalsocialisme. Se sumen un total de 257 llambordes arreu del territori català. Al
Cens de deportats catalans i espanyols als camps de concentració nazis hi ha 9.161 persones
deportades registrades, de les quals a l'entorn de 2.000 són catalanes.

-

En el marc del Pla de fosses, a la fossa de l’exterior del cementiri, a Figuerola d’Orcau (Pallars
Jussà), s’hi van recuperar 17 cossos i al Tossal de Pomajor - El Vilar, de Cabó (Alt Urgell), 1 cos.
Al Prat del fuster, a Sorpe (Pallars Sobirà), s’hi van recuperar 8 cossos.

Polítiques d’igualtat
-

En aquest legislatura s’ha aprovat el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022
i el II Programa d’Intervenció Integral contra les violències masclistes 2019-2022.

-

Durant l’any 2019 s’ha realitzat una despesa global de 82,5 M€, amb un increment del 15% en
relació amb el pressupost previst i un 84% de les actuacions executades o iniciades.

-

Des de finals de 2017 i fins a principis de novembre de 2020, les Oficines d’Atenció a la Víctima
del Delicte han atès 89 persones de l’Alt Urgell, 16 de l’Alta Ribagorça, 32 de l’Aran, 38 de la
Cerdanya, 48 del Pallars Jussà i 6 del Pallars Sobirà. Durant aquest mateix període, s’han fet 86
actuacions d’assistència a la víctima en casos de violència contra la dona a l’Alt Urgell, 16 a l’Alta
Ribagorça, 24 a l’Aran, 53 a la Cerdanya, 51 al Pallars Jussà i 16 al Pallars Sobirà.
Pel que fa a les trucades a la línia 900 900 120, durant l’any 2019 es van rebre 39 trucades i
al 2020 han estat 34 trucades.

-

Subvencions a entitats per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès social per
promoure la igualtat efectiva de dones i homes per comarques
Subvencions entitats

2019

2020

Aran

4.030

1.100

Alta Ribagorça

3000

800

Alt Urgell

330

0

Cerdanya

0

0

Pallars Jussà

1.629

980

Pallars Sobirà

11.085

20.118

Total

20.074

22.998
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-

Contractes programes per a la prestació del Servei d’informació i atenció a les dones dels ens locals per
comarques.

2019
Aran

2020

6.225,00

15.000,00

Alta Ribagorça

29.225,00

40.186,00

Alt Urgell

28.888,00

38.866,00

Cerdanya

27.925,00

38.926,00

Pallars Jussà

29.225,00

40.186,00

Pallars Sobirà

28.719,53

38.686,00

150.207,53

211.850,00

Total
-

Per tal d’avançar en la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral, la Generalitat de Catalunya
compta amb un Registre Públic de Plans d’Igualtat per a empreses. Aquest registre atorga a les
empreses i organitzacions un certificat oficial d'adequació del seu Pla a la legalitat vigent i, també,
permet reconèixer i donar visibilitat a les empreses i organitzacions que han elaborat i implantat un
pla d'igualtat.

-

Entre els anys 2018 i 2020 s’han registrat a Catalunya 296 Plans d’Igualtat.

-

A les comarques de l’Alt Pirineu i Aran s’han registrat 3 plans des del 2018.

Seguretat i emergències
-

Més Mossos i bombers arreu de Catalunya. S’han dotat amb més recursos humans i materials:
s'han creat 2.150 noves places en aquests àmbits alhora que s'ha treballat en la millora de les
condicions de treball laboral i d’equipaments dels servidors públics de l’àmbit de la seguretat.
Concretament s’han convocat 1.500 noves places de mossos d’esquadra: 689 efectius ja
s’han incorporat en pràctiques i 750 aspirants iniciaran el curs de formació el gener de 2021. I
referent a bombers, s’han convocat 650 noves places: 150 bombers es van incorporar el juny del
2020, 250 s’incorporaran en pràctiques a principis del 2021 i els altres 250 estan en procés
selectiu.

-

S’ha aprovat l’Acord 2019-2022, que millora les condicions laborals dels Bombers de la
Generalitat després de més de 10 anys de reivindicació.

-

S’ha constituït el Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible per implantar una mobilitat
més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada.

Mossos d’Esquadra
-

S’han destinat 148.833 euros a la millora de la comissaria de la Seu d’Urgell.

-

L’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants a la Regió Policial Pirineu Occidental és de 37 el
2018 i de 34 durant 2019. Aquest 2020 s’ha reduït a 31, entre altres motius per les conseqüències
de la pandèmia.
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-

Actualment hi ha 436 Mossos d’Esquadra destinats a l’Alt Pirineu i Aran, tenint compte els efectius
destinats a les àrees bàsiques policials d’aquest territori i les unitats adscrites a la regió policial que
actuen en aquest territori. *Dades provisionals 27.10.2020.

Bombers
-

Hi ha destinats un total de 588 bombers, 114 funcionaris i 474 voluntaris actualment.
Comarca

2018

2019

2020 (*)

Func.

Volunt.

Total

Func.

Volunt.

Total

Func.

Volunt.

Total

Alt Urgell

43

95

138

39

103

142

39

104

143

Alta Ribagorça

19

9

28

19

8

27

18

9

27

74

74

75

75

78

78

Cerdanya
Pallars Jussà

33

60

93

30

63

93

33

66

99

Pallars Sobirà

24

93

117

24

97

121

24

99

123

120

120

118

118

118

118

451

570

464

576

474

588

Aran
Total

119

112

114

(*) dades provisionals a 4.11.20

Seguretat viària: Plans de seguretat viària
-

S’han implantat 17 plans de seguretat viària als diferents municipis del territori per a la millora i
l'impuls d’una mobilitat sostenible i segura, 16 anteriors al 2018, i un el 2020.

-

S’ha rebaixat en un 16,7 % l’accidentalitat amb víctimes a les carreteres de l’Alt Pirineu i Aran entre
2019 i 2018. El decreixement és molt gran aquest 2020 a causa de les restriccions de la mobilitat
per la COVID-19.
Zona interurbana
Comarca

2018

2019

Zona Urbana

2020 (1)

2018

2019

Total
2020 (1)

2018

2019

2020 (1)

Alt Urgell

87

71

47

22

13

4

109

84

51

Alta Ribagorca

22

11

10

0

1

1

22

12

11

Cerdanya

64

57

54

7

6

8

71

63

62

Pallars Jussa

39

36

26

7

4

5

46

40

31

Pallars Sobira

26

26

22

4

3

0

30

29

22

Val d'Aran

39

36

15

5

4

4

44

40

19

277

237

174

45

31

22

322

268

196

Total

(1) dades provisionals a 27.10.20
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BALANÇ TERRITORIALITZAT DE L’ACCIÓ DE GOVERN
LEGISLATURA 2018/2020

Barcelona (Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès
Occidental i Vallès Oriental)
Índex
BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN
a. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Pressupost, salut, serveis socials, educació, habitatge, cultura
b. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una
fiscalitat justa
Teixit productiu, polítiques agroalimentàries, país viu, infraestructures, mobilitat
c. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança
compartida
Transparència, justícia, ciutadania, igualtat, seguretat i emergències
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BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN

Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Un pressupost que deixa enrere l’austeritat
-

Per primer cop, els pressupostos de la Generalitat es troben vinculats amb els Objectius del
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 per a la millora del benestar i el progrés social.

-

Així mateix, el Govern ha fet front a la pandèmia mobilitzant 3.826 M€ en despeses, de les quals
s’han destinat 2.226 M€ a despesa sanitària i sociosanitària entre març i setembre de 2020. Així,
s’han generat 3.165 M€ dels Fons extraordinaris COVID i s’ha incrementat el dèficit estimat fins als
1.500 M€ per seguir fent front als compromisos extraordinaris produïts per la pandèmia.

-

El Pressupost 2020 destina 627,2 M€ en inversions reals a les comarques de la vegueria de
Barcelona, un increment del 28,7% en relació al pressupost de 2017.
Inversions reals
(M€)
Baix Llobregat
Barcelonès
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Barcelona

-

Pressupost
2017
65,6
260,5
21,1
109,8
30,4
487,5

Pressupost
2020
106,9
338,4
26,9
113,2
41,9
627,2

Increment
2020/2017
62,8%
29,9%
27,4%
3,1%
37,7%
28,7%

En el període 2018-2020, la vegueria de Barcelona haurà rebut més de 1.900 M€ en inversions i
transferències de capital.
Inversions i transferències de
capital (M€)
Baix Llobregat
Barcelonès
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Barcelona

TOTAL 20182020
224,0
1.188,9
96,7
297,7
96,4
1.903,6

Manteniment de la qualitat assistencial
-

S’han aprovat els pressupostos 2020 amb la segona inversió en salut més alta de la història
amb 9.789 M€.

-

La satisfacció en la utilització dels serveis sanitaris ha estat valorada en un 8,1 (darrera
enquesta Plaensa). El tracte rebut per part dels professionals és un dels aspectes més valorats.

-

S’ha reforçat l’assistència primària, fent efectius, al llarg d’aquesta legislatura, 100 M€ addicionals
per a l‘atenció primària. En el període 2015-2019 es va incrementar un 24%, i s’ha aprovat el Pla
d’enfortiment i transformació de l’atenció primària amb una inversió de gairebé 300 M€ fins
al 2022.

-

Es destinaran 22,6 M€ de l’esmentat Pla a la Regió Sanitària Metropolitana Nord fins al 2022.
Corresponen a les assignacions als sectors sanitaris del Vallès Occidental (9,2 M€), Barcelonès
Nord i Maresme Central (8 M€) i Vallès Oriental (5,4 M€).
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-

S’instal·len mòduls de suport per a l'activitat COVID en 114 centres d'atenció primària de tot
Catalunya. Comporta una inversió de gairebé 300 M€ fins al 2022 per poder fer PCR i proves fora
dels centres, i així esponjar els serveis i garantir la seguretat de professionals i ciutadans durant la
pandèmia. Aquesta actuació s’emmarca en el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció
primària, amb l’objectiu d’oferir més espai i confort a la ciutadania.

-

A la Regió Metropolitana Nord es construiran, de moment, 6 mòduls que donaran suport als
CAP següents: CAP Argentona, Argentona; CAP Doctor Barraquer, Sant Adrià de Besòs; CAP
Barri Llatí, Santa Coloma de Gramenet; CAP Sant Cugat, Sant Cugat del Vallès; CAP Sant Roc
-El Gorg, Badalona, i CAP Sant Llàtzer, Terrassa. En tots els casos s’ocupa sòl propi.

-

A la Regió Sanitària Metropolitana Sud està prevista la instal·lació de 18 mòduls de suport
que s’ubicaran al costat dels CAP següents: CAP Abrera, Abrera; CAP Pou Torres, Begues; CAP
Can Bou, Castelldefels; CAP La Gavarra, Cornellà de Llobregat; CAP Cunit, Cunit; CAP Ramona
Via, el Prat de Llobregat; CAP Lluís Millet, Esplugues de Llobregat; CAP Dr. Bartomeu Fabré
Anglada, Gavà; CAP Amadeu Torner, l'Hospitalet de Llobregat; CAP La Florida, l'Hospitalet de
Llobregat; CAP La Granja, Molins de Rei; CAP Olesa, Olesa de Montserrat; CAP Pallejà, Pallejà;
CAP Sant Andreu de la Barca, Sant Andreu de la Barca; CAP Sant Just, Sant Just Desvern; CAP
Sitges, Sitges; CAP Vilafranca Nord, Vilafranca del Penedès, i CAP Sant Joan, Vilanova i la
Geltrú.

-

A la Regió Sanitària Barcelona s’ha acordat instal·lar 17 mòduls: A l’àrea de salut del litoral:
CAP Lluís de Sayé, CAP La Pau, CAP Poblenou, CAP Besòs i CAP Sant Martí Provençals. A
l’àrea de salut esquerra: CAP La Bordeta, CAP Marina, CAP Sants, CAP Montnegre, CAP Sarrià
i CAP Numància. A l’àrea de salut nord: CAP Sant Rafael, CAP Horta, CAP Roquetes, CAP
Casernes i CAP Ciutat Meridiana. I a l’àrea de salut dreta, al CAP Roger de Flor. També
s’instal·laran tres envelats als CAP Ramon Turró, CAP Maragall i CAP Sanllehy.

-

En l’àmbit dels professionals, s’han destinat 639,8 M€ més respecte al 2017, amb l‘objectiu de
millorar la qualitat de la contractació i també fer noves contractacions (8.000 llocs estructurals).
També s’ha creat el Comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut, que
ha fet 30 propostes per millorar el sistema, i s’ha creat el Fòrum de diàleg professional per trobar
solucions amb tots els professionals sanitaris i dissenyar polítiques professionals pels propers
quatre anys.

-

A Barcelona, en el marc de Pla d’inversions en salut (2018-2020), s’han executat les obres
següents:
o

CAP Bon Pastor: Ampliació 1,3 M€.

o

CUAP Gràcia+ CAP Larrad: Adaptació planta per acollir CUAP 0,8 M€.

o

CAP Roger: Construcció 4,3 M€.

o

CAP Sant Andreu: Pla director 0,1 M€.

o

CAP Sant Martí de Provençals: Reforma planta baixa per acollir CUAP 0,2 M€.

o

CUAP Ciutat Vella (Sant Oleguer): Adequació per acollir Centre de Salut Internacional 1 M€.

o

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Nou edifici de recerca 14 M€.

o

Hospital Universitari Materno-infantil de la Vall d’Hebron: Unitat de fibrosi quística 1,2 M€.

o

Hospital Universitari de la Vall d’Hebron: Nova UCI 26 M€.

o

Hospital Universitari de la Vall d’Hebron: Remodelació urgències (fase I) 0,8 M€.

o

S’han inaugurat les noves Consultes Externes pediàtriques de Vall d'Hebron. Amb una
inversió de 9 M€, ofereixen un model d'atenció més integral i un 30% més de capacitat.
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-

-

-

-

o

Centre Fòrum Parc Salut Mar: Reforma per acollir unitats de salut mental 0,1 M€.

o

Centre Fòrum Parc Salut Mar Reforma per acollir servei de rehabilitació comunitària 1,1 M€.

A l’Àrea Metropolitana Sud:
o

Consultori de Collbató: Construcció 0,2 M€.

o

CAP Corbera de Llobregat: Reforma 0,2 M€.

o

CAP El Pla a Sant Feliu de Llobregat: Ampliació 3,1 M€.

o

CAP Santa Eulàlia a l'Hospitalet de Llobregat. Nou equipament, que atendrà més de
19.700 persones i suposarà una inversió de 3,1 M€.

o

Nou CAP Alhambra de l'Hospitalet: inversió de 4 M€ (dobla en nombre de consultes (35)
respecte l’anterior (17).

o

Hospital Universitari de Bellvitge Nou bloc quirúrgic (equipament) 20 M€. Resta
equipament (fase 2) amb una inversió de 12 M€.

o

Hospital Sant Joan de Déu. Nou bloc quirúrgic (equipament) 7 M€.

o

Salut invertirà 6 M€ en equipaments per a Cornellà. Amb aquest pressupost s'adequarà
com a CUAP un local de l'avinguda Salvador Allende. La segona actuació serà l'ampliació
del servei de rehabilitació del CAP Sant Ildefons, una vegada que s'alliberi l'espai del CUAP
d'aquest edifici. També es construirà un nou CAP al municipi.

A l’Àrea Metropolitana Nord:
o

CAP Corró d’Avall a Les Franqueses del Vallès: Construcció 2,5 M€.

o

CAP Montornès del Vallès: Ampliació i remodelació 0,3 M€.

o

CAP Santa Coloma de Gramenet: Ampliació planta per a PAC plus 0,4 M€.

o

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: Remodelació unitats d’obstetrícia i
neonatologia 1,8 M€.

o

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: Remodelació de les urgències de salut mental 0,2
M€.

o

Ampliació de l'Hospital de Calella. El Govern hi invertirà 36 M€ en els pròxims 5 anys per
fer una intervenció integral als edificis actuals.

o

Salut modernitzarà i ampliarà la capacitat assistencial de l'Hospital Parc Taulí de
Sabadell. Es destinaran 40 M€ sense incloure equipaments. S’augmentarà la capacitat de
les urgències, el bloc quirúrgic i els llits estructurals d’UCI (finalització tardor 2024), mentre
que el nou edifici polivalent permetrà disposar de més llits crítics, semi-crítics i d’aguts
(finalització tardor 2021).

En construcció Espais Hospitalaris Polivalents (EHP) com un complement o extensió d’hospitals
que podrien veure la seva capacitat saturada i, alhora, reforcen la xarxa SISCAT.
o EHP Bellvitge a l’Hospitalet de Llobregat: 48 box URG + 64 llits d’hospitalització.
o

EHP Germans Trias a Badalona: 108 llits.

o

EHP Parc Sanitari Pere Virgili a BCN: 96 llits.

o

EHP Moisès Broggi a Sant Joan Despí: 84 llits UCI.

L’activitat assistencial s’ha centrat a garantir la qualitat.
A Barcelona:
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o

7,2 milions de visites anuals a l’atenció primària (visites gener a setembre incloses TIC).

o

Més de 220.000 altes hospitalàries anuals.

o

1,4 milions atenció d’urgències.

A l’Àrea Metropolitana Sud
o

6 milions de visites anuals a l’atenció primària (visites gener a setembre incloses TIC).

o

Més de 151.000 altes hospitalàries anuals.

o

1,1 milions atenció d’urgències.

A l’Àrea Metropolitana Nord

-

o

9,3 milions de visites anuals a l’atenció primària (visites gener a setembre incloses TIC).

o

Més de 198.000 altes hospitalàries anuals.

o

1,4 milions atenció d’urgències.

D’altra banda, a fi de millorar l’atenció sanitària:
o

L'ICS posa en marxa el nou Laboratori d'Immunologia de l'Hospital de Bellvitge.
L'activitat del nou laboratori està relacionada amb la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i el
tractament de diverses malalties relacionades amb el sistema immunitari. Actualment
participa en una investigació per definir el perfil immunitari de risc en covid-19 al costat dels
laboratoris d'immunologia dels hospitals Vall d'Hebron i Germans Trias i Pujol, i amb el suport
de l'Institut de Salut Carlos III.

o

El Taulí de Sabadell, a la nova xarxa d'atenció pal·liativa pediàtrica integral de
Catalunya. Ha estat seleccionat per ser un dels 3 hospitals de referència que formen
aquesta nova xarxa. Vall d'Hebron (Barcelona) i Sant Joan de Déu (Esplugues) completen el
servei. El desplegament es farà al llarg de tres anys. La finalitat és establir nivells i circuits
que garanteixin accessibilitat, equitat i qualitat en la continuïtat assistencial i
l’acompanyament del malalt, i la seva família, durant els diferents episodis del tractament i
procés de la malaltia.

o

L’Hospital de Viladecans, premiat per la seva qualitat assistencial (juny 2019). El centre
ha rebut per segon any consecutiu el premi CSC/ARQ al millor hospital bàsic, que des de fa
quatre anys concedeix el Consorci de Salut i Social de Catalunya. També ha obtingut
distincions a les categories de gestió d’estades, de mortalitat i de complicacions. L’Hospital
de Viladecans, que pertany a la xarxa de centres de l’Institut Català de la Salut, està acreditat
com a hospital bàsic d’aguts, de referència per als municipis de Castelldefels, Gavà,
Viladecans, Begues i Sant Climent de Llobregat, amb una població de 185.000 habitants.

o

Acord per consolidar l’Hospital de Martorell com a centre sanitari de referència del Baix
Llobregat Nord. Es preveu que l’hospital pugui fer formació de salut pública a professionals
de forma coordinada amb la Universitat Central de Catalunya UCC-UVic. Aquest hospital
també posarà en marxa un servei pioner d’atenció domiciliària. Es tracta d’una iniciativa
fruit de l’acord per impulsar el centre de salut, per part dels ajuntaments de Sant Andreu de
la Barca, Martorell i la Generalitat. Novembre 2019.

-

La despesa COVID prevista a tot Catalunya és de 2.106 M€ (a desembre 2020).

-

S’han destinat fins a 236 M€ per recuperar l'activitat ajornada per la COVID-19. Es treballa en
tres àmbits: intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes. Durant el tercer trimestre
2020 s’ha aconseguit realitzar el 95% de l’activitat quirúrgica que es feia el 2019.

-

S’ha aprovat el Decret llei per donar compliment al pla de contingència de l'àmbit residencial contra
la Covid-19 (juliol 2020). Inversió de 50 M€ per al 2020.
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-

S’ha previst un estoc de seguretat per 4 mesos a comptar des de principis d’octubre (80.013.000
unitats de material). I en aquest mateix àmbit s’ha realitzat la compra de 230.000 vacunes més
contra la grip i així aconseguir que la campanya comencés al novembre.

Esforç per mantenir els serveis socials
L’Estat segueix sense complir el seu compromís d’aportar el 50% del finançament públic de la
Llei de la dependència. El 2018, de cada 10 € públics, només 1,6 els ha aportat l’Estat i els altres 8,4
la Generalitat.
El Govern ha passat d’aportar 241 M€ el 2008 a 966,5 M€ el 2018, 4 cops més.
Els beneficiaris de la llei de dependència augmenten en un 45% en 4 anys. Mentre l’any 2010 es
tancava amb uns 100.000 beneficiaris actius, en acabar el 2014 els beneficiaris ascendeixen a 145.618
persones.
Entre els anys 2018-2020 s’ha dotat els ens locals de les comarques de Barcelona, a través dels
contractes programa, amb més de 482 M€ per finançar serveis socials, lluita contra la pobresa i foment
de la cohesió social i la igualtat: 159,7 M€ (2018), 157,5 M€ (2019) i 158,2 M€ (2020) i una aportació
extra de 7,1 M€ per pal·liar els efectes de la Covid-19.
2018

2019

2020

Extra COVID-19

Baix Llobregat

23.881.898

23.715.470

23.528.320

1.073.386

Barcelonès

87.538.191

85.899.886

87.009.668

2.945.192

Maresme

11.855.651

11.714.658

11.586.786

907.790

Vallès Occidental

26.394.315

26.673.073

26.546.705

1.401.164

Vallès Oriental

10.072.558

9.531.947

9.610.426

805.225

159.744.629

157.537.053

158.283.925

7.132.757

Total

A les comarques del Barcelonès s’han destinat 11,6 M€ (3,8 M€ el 2018, 5,4 M€ el 2019 i 2,3 M€ el
2020) a la millora d’infraestructures des del 2018.
Enfortir el model d'escola catalana i potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació
inclusiva
-

-

S’ha avançat en el desplegament del decret d’educació inclusiva, com a eina de cohesió
social i territorial:
-

Es preveu contractar 729 nous professionals el curs 2020-2021 que se sumen als 300
professionals dels dos últims anys, per contribuir a atendre millor l'alumnat amb mesures i
suports adequats a les seves necessitats.

-

La inversió prevista és de 54 M€ per a docents i tècnics, monitors, transport, serveis,
formació i despeses tecnològiques.

En el curs 2018-2019 s’ha atorgat les següents ajuts en transport i menjador escolar:

6/39

Barcelona
Balanç 2018/2020

Comarca

Baix Llobregat
Barcelona ciutat
Barcelonès
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental
-

Menjador Escolar
Usuaris
Import
en M€
10.153
6,0
28.472
19,9
16.151
9,3
7.149
3,5
16.860
8,3
7.252
3,9

Transport
Usuaris Import
en M€
1.890
2,9
797
3,1
543
0.7
1.044
1,7
1.679
2,9
1.921
3,3

En aquest curs 2020-2021 s’ha incrementat el percentatge de les beques parcials, passant del
50% al 70% del cost del servei del menjador. Es tracta d’una partida oberta i, per tant, s’atendran
els casos sobrevinguts durant el curs, tant pels ajuts del 70% com del 100%. De moment les dades
són:
Comarca
Baix Llobregat
Barcelona ciutat
Barcelonès
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental

Ajuts
70%
9.586
17.590
16.700
7.030
16.128
6.723

Ajuts
100%
2.133
9.795
1.156
219
1.507
326

-

Ajuts per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (Curs 2018-2019)

-

Plans Educatius d’entorn:
o

Baix Llobregat:14 plans educatius d’entorn a 12 municipis.

o

Barcelonès: 13 plans educatius d’entorn a 6 municipis.

o

Maresme-Vallès Oriental: 13 plans educatius d’entorn a 12 municipis.

o

Vallès Occidental: 21 plans educatius d’entorn a 9 municipis.

-

Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Inclusió i la Igualtat d'Oportunitats i Èxit Educatiu
a la ciutat de Barcelona. El Pla es va començar aplicar el curs 2019-2020 i s’aplica al llarg de
l'escolarització dels infants en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. D’altra banda, es potencia
els batxillerats més flexibles i pràctics per reduir l'abandonament.

-

S’han impulsat els instituts escola com a model públic que potencia la continuïtat i la coherència
del projecte educatiu al llarg de les diferents etapes. Aquest curs escolar s’han posat en marxa
nous institut escola:
Baix Llobregat:
o

En cursos anteriors: Institut Escola Pepa Colomer (Prat de Llobregat) i l’Institut Escola Gavà
Mar que s’afegeixen a l’Institut Escola El Prat de Llobregat.

Barcelonès:
o

Institut Escola Puig i Gairalt (L’Hospitalet de Llobregat).

o

Institut Escola Lluís Millet (Santa Coloma de Gramenet).

o

Institut Escola Llibertat (Badalona).

o

Institut Escola de Badalona (Badalona). Neix per fusió d’una escola institut que fins ara
compartien el mateix edifici.
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o

Institut Escola Plaça Comas (Barcelona).

o

Institut Escola Rec Comtal (Barcelona).

o

Institut Escola Coves d'en Cimany (Barcelona).

o

Institut Escola Eixample (Barcelona).

o

En cursos anteriors: Institut Escola Baldomer Solà (Badalona), Institut Escola Rafael Albertí
(Badalona), Institut Escola Sant Jordi (Badalona), Institut Escola Gornal (L’Hospitalet de
Llobregat), Institut Escola Pere Lliscart (L’Hospitalet de Llobregat), Institut Escola La Mina
(Sant Adrià de Besòs), Institut Escola Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet), Institut Escola
Arts a Hostafrancs (Barcelona).

Maresme:
o

Institut Escola El Pi Gros (Sant Cebrià de Vallalta).

o

En cursos anteriors: Institut Escola Mar Mediterrània (Mataró), Institut Escola Àngela
Bransuela (Mataró). Institut Escola de l’Avellà (Cabrera de Mar) i l’Institut Escola Montagut
(Santa Susanna).

Vallès Oriental:
o

Institut Escola Els Tres Pins (Vallromanes).

o

En cursos anteriors: Institut escola Pallerola (Sant Celoni).

Vallès Occidental:

-

-

o

Institut Escola Mas Rampinyo (Montcada i Reixac).

o

Institut Escola Joan Sallarés i Pla (Sabadell).

o

Institut Escola Catalunya (Sant Cugat del Vallès).

o

Institut Escola Onze de setembre (Sant Quirze del Vallès).

o

Institut Escola Antoni Ubach i Soler (Terrassa).

o

Institut Escola Sala i Badrinas (Terrassa).

o

En cursos anteriors: Institut Escola El Viver de Montcada (Montcada i Reixac), Institut Escola
Martinet (Ripollet) Institut Escola Pinetons (Ripollet), Institut Escola Sant Esteve (Castellar
del Vallès), Institut Escola Pere Viver (Terrassa), Institut Escola Can Llobet (Barberà del
Vallès), Institut Escola Teresa Altet (Rubí) i Institut Escola Les Vinyes (Castellbisbal).

Nous centres educatius:
o

Nou institut al Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

o

l’Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme (Santa Susanna).

o

l’Institut Vapor del Fil (Barcelona).

o

Nou centre específic d’ensenyaments d’FP: l’Institut de l'Esport de Barcelona.

o

l’Institut escola Eixample (Barcelona) centre concertat que passa a centre públic.

Obres en centres educatius
Finalitzades:
o

Ampliació i adequació de l’Institut Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló (1.644.668 €).

o

Nova construcció de l’Institut Espinalt a Barcelona (5.308.243 €).

o

Nova construcció de l’ Institut Martí i Pous - Fabra i Coats a Barcelona (5.844.105 €).
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o

Nova construcció de l’Institut Viladomat a Barcelona (5.107.474 €).

o

Adequació de la fàbrica Llobet Guri per a l’Escola Dr. Carles Salicrú a Calella(3.958.955 €).

o

Nova construcció de l’Escola Els Quatre Vents a Canovelles (3.619.628 €).

o

Ampliació i adequació de l’Institut Can Periquet a Palau-Solità i Plegamans (2.401.267 €).

o

Nova construcció Institut Torrent dels Alous a Rubí (5.572.770 €).

o

Nova construcció Institut Leonardo da Vinci a Sant Cugat (7.556.142 €).

o

Nova construcció Institut Can Roca a Terrassa (5.304.597 €).

o

Nova construcció Institut Les Aimerigues a Terrassa (5.027.974 €).

Projectes en curs:
Baix Llobregat
o

Ampliació i reforma de l’Institut Joan Miró a Cornellà de Llobregat (5.166.000 €).

o

Ampliació i adequació de l'Escola Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat. (1.791.998 €).

o

Ampliació i adequació de l’Institut Creu de Saba d’Olesa de Montserrat (1.200.000 €).

o

Ampliació de l’Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires (2.200.000 €).

o

Nova construcció de l’Institut El Prat de Llobregat (2.936.388 €).

o

Obres de reforma a l'Institut Escola Pepa Colomer del Prat de Llobregat (869.000 €).

o

Nova construcció de l’Institut Escola de Viladecans (8.893.571 €).

o

Ampliació institut Escola Gavà Mar (1.670.609 €).

Barcelonès
o

Nova construcció de l’Institut escola Cal Maiol a Barcelona-Sants (8.893.571 €).

o

Nova construcció de l’Escola 30 Passos a Barcelona (6.189.750 €).

o

Nova construcció Institut Escola Can Batlló a Barcelona (8.893.571 €).

o

Nova construcció Institut Sagrera a Barcelona (8.032.500 €).

o

Nova construcció Institut Vallcarca a Barcelona (7.182.000 €).

o

Nova construcció Escola Anglesola Barcelona (4.008.000 €).

o

Nova construcció Escola La Maquinista a Barcelona (5.100.000 €).

o

Nova construcció de l’Institut Angeleta Ferrer i Sensat a Barcelona (6.028.814 €).

o

Ampliació i reforma de l’Institut La Riera a Badalona (7.560.000 €).

o

Nova construcció de l’Institut Jaume Botey a l’Hospitalet de Llobregat (8.316.000 €).

o

Nova construcció de l’Escola Ernest Lluch (3.923.824 €).

Maresme
o

Nova construcció de l’Institut Els Roures a Dosrius (4.200.000 €).

o

Nova construcció de l’Institut Les Cinc Sènies a Mataró (8.316.000 €).
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Vallès Occidental
o

Nova construcció de l’Escola del Bosc a Rubí (4.400.000 €).

o

Nova construcció de l’Escola Virolet a Sabadell (5.907.910 €).

o

Nova construcció de l’Institut Arraona a Sabadell (9.700.000 €).

o

Nova construcció de l’Institut Escola Sala i Badrinas de Terrassa (8.900.000 €).

o

Ampliació cicles formatius i adequació Institut La Ferreria (2.180.257 €).

o

Ampliació de l’Escola Purificació Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès (824.421 €).

o

Ampliació Institut Rovira-Forns a Santa Perpètua de Mogoda (945.087 €).

Vallès Oriental

-

Obres d’ampliació de l’Institut Escola Pic del Vent-El Calderí a Caldes de Montbui.

o

Ampliació i reforma de l’Institut Celestí Bellera a Granollers (5.166.000 €).

o

Nova construcció de la Secció d’Institut Can Record a Sant Esteve de Palautordera
(3.649.309 €).

o

Conveni de col·laboració per als propers 6 anys a diversos centres educatius a Barcelona
(52.000.000 €).

Inversió en obres RAM als centres educatius:

-

-

o

o

Baix Llobregat per un import de 8.776.391 €.

o

Barcelona ciutat per un import de 10.500.000 €.

o

Barcelonès per un import de 10.380.767 €.

o

Maresme-Vallès Oriental per un import de 8.299.661 €.

o

Vallès Occidental per un import de 14.947.754 €.

Pla d’Educació Digital 2020-2025 per posar l’accent en la cultura digital. Ara, més que mai, cal
garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra la bretxa digital. S’implementarà en 3 cursos, amb
un pressupost de 184,8 M€ extraordinaris.
o

Es facilitaran 300.000 ordinadors portàtils per a l'alumnat de 3r de l'ESO fins a la postobligatòria, 110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable.

o

En els centres s’instal·laran 1.230 xarxes LAN WIFI i als docents se’ls facilitarà fins a
85.000 dispositius per poder-ne fer ús des de la seva llar.

-

Es recupera la inversió en l’educació de 0 a 3 anys, tot passant de 0 a 70 M€. Una etapa
educativa clau en el desenvolupament dels infants i en la igualtat d’oportunitats.

-

Per tal de facilitar l’escolaritat dels infants d’1 a 3 anys en els municipis amb baixa densitat de
població i aturar la pèrdua d’alumnes, s’han implantat els ensenyaments de primer cicle
d'educació infantil a les escoles rurals.

-

En els darrers 4 anys hi ha hagut un augment de gairebé 7.000 professors i professores
contractats per l’escola pública. Per al curs 2020-2021 es contractaran 8.258 persones entre
personal docent i no docent.
S’han atorgat beques per a ensenyaments post-obligatoris no universitaris durant el curs 20182019:
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-

o

Baix Llobregat: 3.145 beques per un import de 3,6 M€.

o

Barcelonès: 4.807 beques per un import de 5,7 M€.

o

Barcelona ciutat: 9.161 beques per un import de 11,2 M€.

o

Maresme-Vallès Oriental: 3.785 beques per un import de 4,6 M€.

o

Vallès Occidental: 4.827 beques per un import de 5,8 M€.

Impuls de la nova FP, entre els anys 2018 i 2021 es destinen 27 M€ per a diferents programes:
FP dual, nous cicles, formació del professorat, acreditació de competències i oferta de certificats
de professionalitat.

o

Nova oferta d’ensenyaments post-obligatoris (curs 2020-2021):
Baix Llobregat:


Primer cicle formatiu públic de Catalunya en ensenyaments d'arts escèniques a l’Institut El
Castell (Esparreguera).



S’implantaran 3 nous grups de primer de batxillerat i 7 de segon curs en els centres públics
del Baix Llobregat.



Batxillerat en tres anys de l’Institut Joanot Martorell a Esplugues de Llobregat.



Programa Tre-Ballem! a l’Escola Juan Salamero de Gavà.

Barcelonès:


S’incrementa l’oferta en batxillerat a Badalona en dos centres, l’Institut Isaac Albéniz i
l’Institut Pau Casals.

Maresme:


S’implanta oferta de batxillerat a: Batxillerat artístic via escènica a l'Institut Laia l'Arquera
(Mataró), Batxillerat a l'Institut de Tiana (Tiana) i a l'Institut de Pineda (Pineda de Mar).

Vallès Occidental:


o

S’implanta oferta en Batxillerat en la modalitat d'arts a l’Institut Banús (Cerdanyola del
Vallès) i Batxillerat internacional a l'institut Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès).

Nous cicles formatius (Curs 2020-2021)
Baix Llobregat: a l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia (Sant Joan Despí), l’Institut Camps Blancs
(Sant Boi de Llobregat), a l’Institut Miquel Martí i Pol (Cornellà de Llobregat), a l’Institut Torre
Roja (Viladecans), a l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals (Olesa de Montserrat), a l’Institut Esteve
Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat).
Itinerari formatiu específic (IFE) a l’Institut Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat).
Programa de formació i inserció (PFI) a l’Institut Illa dels Banyols (El Prat de Llobregat).
Barcelonès: a l’Institut Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet), a l’Institut Apel·les
Mestres (L’Hospitalet de Llobregat) i a l’Institut La Pineda (Badalona).
Maresme: a l'Institut Professional de Turisme Eqüestre (Santa Susanna).
Plans de Transició al Treball (PTT) d'Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic en
cooperació amb l'Ajuntament de Calella (Maresme).
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Vallès Occidental: a l’Institut Castellarnau (Sabadell), a l’Institut Cavall Bernat (Terrassa), a
l’Institut Santa Eulàlia (Terrassa) i a l’Institut FP de Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès).
Itinerari formatiu específic (IFE) a l'institut FP Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès).
o

Instituts de Mollet, Terrassa, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona participen en el projecte per
impartir FP per a l’Ocupació (FPO) als instituts. Fins ara, aquest tipus d’ensenyament
s’impartia exclusivament als centres propis del SOC o bé a través d’entitats col·laboradores.
Permet oferir Certificats de Professionalitat a zones del país amb manca d’oferta en algunes
especialitats.

Escoles Tàndem: s’incorpora l'Institut Josefina Castellví de Viladecans al programa Escoles
Tàndem que alinea l'Institut i el British Council per tal que aquest darrer ajudi a promoure la llengua
anglesa entre l'alumnat i el professorat del centre.
En el marc de l’emergència educativa, provocada per la COVID-19
-

S’han garantit els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari de les beques a través de
l’habilitació de 149.000 targetes moneder amb un cost de 3 M€ setmanals que representen un
increment pressupostari de 400.000 €/setmanal. També s’han cobert dies no lectius, com les
vacances de Setmana Santa.

-

S’ha activat el “Pla d’Acció Centres Educatius en Línia”, per tal de garantir l’aprenentatge en
línia de l’alumnat, i al mateix temps acompanyar el professorat i els centres en l’ús de les
tecnologies digitals. Amb una inversió de més de 4 M€, s’han repartit més de 34.000 dispositius
i 22.500 kits de connectivitat entre les famílies més vulnerables.

Ajuts per a l’habitatge a la Vegueria de Barcelona
-

Ajuts per al pagament de l’habitatge. Entre el 2018 i el setembre de 2020, s’han concedit 70.713
ajuts, per un import de 133,4 M€, repartits de la següent manera:
o

59.119 ajuts concedits per al pagament del lloguer, per un import de 125,2 M€ (anys 20182019).

o

8.948 ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges gestionats per l‘Agència Catalana de
l’Habitatge, per un import de 2,5 M€.

o

2.646 prestacions econòmiques d’urgència especial per evitar desnonaments, per un import de
5,7 M€.

A nivell comarcal, els ajuts s’han concedit de la següent manera:
Comarca
Baix Llobregat
Barcelonès
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Total

-

Ajuts
11.992
27.285
10..318
14.364
6.754
70.713

Import en
milers €
23.468
53.641
19.669
24.301
12.334
133.413

Ofideute. Entre el 2018 i el setembre de 2020, el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari
Ofideute ha atès 4.818 persones. En 2.099 casos s’ha iniciat un procés d’intermediació, en els
quals s’ha arribat a una solució pactada amb l’entitat financera en 953 casos. També s’ha obert a
Mataró un nou punt de la xarxa d'atenció del servei d'assessorament en habitatge Ofideute.
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-

Habitatges llogats a través de les borses de mediació. Entre el 2018 i el març de 2020 es van
formalitzar contractes de lloguer a un total de 1.633 habitatges mitjançant la Xarxa de Mediació per
al lloguer social. Els programes de mediació i cessió gestionaven a 30 de setembre de 2020 un
total de 4.430 habitatges.

-

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió. L’any 2019, 124 entitats que formen part d’aquesta xarxa, han
gestionat un total de 1.624 habitatges, un 10,9 % més que l’any 2018.

-

Nombre d'habitatges del parc administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El mes
setembre de 2020, la Generalitat administrava 9.526 habitatges del parc públic i 2.352 del parc
privat, un 7,6 % més i un 23,5 % més que el 2018, respectivament.
Comarca
Baix Llobregat
Barcelonès
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Total

-

-

Parc
Públic
1.440
3.921
806
2.151
533
8.851

2018
Parc
privat
193
673
147
696
195
1.904

2019
Parc
Parc
Públic
privat
1.480
261
4.137
832
842
177
2.326
879
618
227
9.403
2.376

2020 (gener-set)
Parc
Parc
Públic
privat
1.489
257
4.172
822
871
177
2.366
871
628
225
9.526
2.352

Construcció d'habitatges amb protecció oficial. Entre el 2018 i el setembre de 2020 s’ha iniciat
la construcció de 4.199 habitatges amb protecció oficial i se n’han acabat 2.438, el 58,1%. A més:
o

A Badalona, s’ha iniciat la construcció de 40 habitatges al barri de Sant Roc. Les obres tenen
un pressupost de 4,5 M€ i es preveu que estiguin acabades durant la primavera del 2022.
També s’ha impulsat la construcció de 41 pisos de lloguer assequible en l'àmbit de l'ARE
l'Estrella. Les obres tindran un cost 4,42 M€, a càrrec de l'INCASÒL, i s'iniciaran el 2022.

o

A Sabadell s'han lliurat les claus dels darrers 44 habitatges de remodelació del barri dels
Merinals. Amb aquest lliurament s’ha acabat la remodelació del barri, que ha suposat la
construcció de 564 habitatges nous per substituir els que tenien deficiències estructurals, i una
inversió de 60 M€. A més. l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha lliurat 40 habitatges d'un
bloc ocupat per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell.

o

Dins del programa de lloguer assequible de la Generalitat, s’han presentat i adjudicat diverses
promocions d’habitatge de lloguer social ubicades a Badia del Vallès, Barcelona, Montmeló,
Olesa de Montserrat, Sant Cugat del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda (inici de les obres
previst el 4T 2021); i a Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Sant Just Desvern i Santa Coloma de
Gramenet, on l’INCASÒL invertirà 16,3 M€ en la construcció de quatre noves promocions que
amplien el parc d'habitatge públic de lloguer amb prop de 150 pisos.

Habitatges a rehabilitar amb ajut públic. En els anys 2018 i 2019 s’han rehabilitat 31.120
habitatges, amb ajuts públics per un import de 60,6 M€.
omarca

Ajuts

Import en milers €

Baix Llobregat

2.717

5.810

23.741

47.672

Maresme

1.016

1.681

Vallès Occidental

3.184

4.724

462

721

31.120

60.608

Barcelonès

Vallès Oriental
Total
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-

S'ha aprovat la modificació de planejament a Barcelona per destinar el 30% de les noves
promocions o rehabilitacions a habitatge protegit.

Cultura
-

En el període 2018-2020, s’ha donat suport a iniciatives culturals al territori per 207 M€ mitjançant
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

-

S’ha impulsat la sincronització de les polítiques culturals entre administracions i territoris mitjançant
la constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural amb les quatre Diputacions, el
desplegament del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) a Girona, Lleida
i Tarragona, o la compleció de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

-

També cal destacar l’aprovació del Pla de Museus de Catalunya, el pla d'acció de la Generalitat
per al conjunt dels museus del país, que formula una visió clarament renovadora d'allò que han de
ser els museus catalans en l'horitzó de 2030.

En el conjunt de la Regió Metropolitana: 142,2 M€.
Comarques
Barcelonès

6.194.338,2

Maresme

4.985.517,7

Vallès Oriental
Total

-

107.468.279,4

Garraf

Vallès Occidental

-

Import

15.777.968,5
5.353.524,1
139.779.627,9

En el marc de la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya:
o

268.859 € per a la restauració i impuls del conjunt catedralici de Barcelona.

o

S’han realitzat les transferències ordinàries als equipaments nacionals, propis i consorciats.
Aquest any, per facilitar la superació de la situació viscuda per la COVID 19 es va avançar el
90% del pagament a la primavera i el 10% restant s’ha pagat al setembre.

o

Obres d’ampliació de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) a Sant Cugat: 182.232 €.

o

Obres de millora a la Central de Préstec Bibliotecari a l’Hospitalet de Llobregat per
import de 232.633 €.

o

En el marc del programa Temps de Gòtic, en conveni amb “la Caixa” (2018-2027) per a la
conservació de monuments, 30 monuments de tot Catalunya rebran aportacions. Entre
aquests, destaca l’actuació de rehabilitació de les cobertes de l’Antic hospital de Cervelló,
a Olesa de Bonesvalls (231.910 €).

Xarxes territorials. Biblioteques, arxius i museus. Les biblioteques continuen sent una aposta
per la cultura de base per a tothom i a tot el territori i el Govern hi ha fet un esforç amb un increment
del 8% del pressupost per a la compra de fons. S’ha aprovat el Pla de Museus i s’ha anat desplegant
la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, la de les Terres de Lleida i Aran i la de
les Terres de l’Ebre. I, quant a Arxius, després d’un ampli procés de participació ciutadana, el
Govern està enllestint la redacció del Pla Estratègic 2021-2024.
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o

91,03 M€ al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, per a rehabilitació i per al pla
d’exposicions.

o

5,2 M€ per adquisició de fons de les biblioteques del Sistema Públic de Lectura, destacant

o

•

1,4 M€ a Barcelona.

•

246.755 € a l’Hospitalet de Llobregat.

•

242.453 € a Terrassa.

•

219.022 € a Sabadell.

•

168.436 € a Badalona.

294.275 per a la construcció, ampliació i millora de biblioteques públiques.

-

En el conjunt de Catalunya, s’ha tirat endavant el Pla d’Impuls de la Dansa, amb un increment del
56% de la contractació de companyies de dansa catalanes a Catalunya (excepte Barcelona) i més
de 450.000 espectadors i també s’ha impulsat el Programa.cat, que porta les arts escèniques a 230
municipis fora de Barcelona, que representen el 37,7% de la població.

-

Arts escèniques i musicals:
o

-

-

Programa.cat: 2,3 M€, destacant:
•

107.150 € a Llinars del Vallès.

•

97.492 € a Cardedeu.

•

96.448 € a Montcada i Reixac.

•

96.052 € a Barberà del Vallès.

o

1,7 M€ a l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell per a producció i exhibició
d’espectacles.

o

520.000 € per al Teatre Auditori de Granollers.

Fires i festivals: Les persones han estat al centre de les polítiques del Govern i fires i festivals, i
són un punt de trobada de dos grans objectius: protegir els treballadors de la cultura i promoure
condicions de treball dignes.
o

Subvencions de la ILC a fires i festivals literaris per import de 272.832 €.

o

744.898 € per al festival TNT-Terrassa noves tendències, d’arts vives i nous formats.

o

495.000 € per al Festival Sónar.

o

486.999 € per al Festival Primavera Sound.

Llengua: la política lingüística es planteja com una eina més de cohesió social. En aquest sentit,
el Govern ha aprovat destinar 1,5 M€ al Consorci per a la Normalització Lingüística per atendre les
conseqüències socials de la Covid-19 estenent la gratuïtat als cursos de nivell Bàsic del primer
trimestre del curs 2020-2021 i reduint un 34% la resta de preus. El Consorci per a la Normalització
Lingüística ha celebrat 30 anys amb 1,9 milions d'alumnes, 83.565 cursos i 137.000 parelles
lingüístiques. A la regió metropolitana 115.800 inscrits en 5.898 cursos del Consorci per a la
Normalització Lingüística en el període 2018-2020.
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Una economia pròspera, responsable i sostenible per a un nou model productiu i una fiscalitat
justa

Mercat laboral
-

Durant els anys 2018 i 2019 a Catalunya s’han invertit més de 632 M€ en polítiques actives
d’ocupació (301 M€ 2019, 330 M€ 2018). Això ha permès realitzar accions que han impactat, cada
any, en més de 230.000 persones i s’han aconseguit més de 12.000 contractes.

-

Pel que fa al pressupost per 2020, s’ha vist incrementat en més de 185 M€ més, per tal de fer front
a la situació generada per la crisi sanitària de la Covid-19.

-

A les comarques de Barcelona, la inversió ha estat de 9,4 M€ per al 2018 i de 10,2 M€ per al 2019.

-

Aquesta inversió s’ha traduït en els següents programes del SOC:
Programa
Joves en pràctiques
Agents d’ocupació i desenvolupament local
(AODL)
30 plus
Fem ocupació per a joves
Espais de recerca de feina
Accions de formació i oferta
Treballs a barris
Singulars
Treball i formació: arrelament
Treball i formació: dones
Aprèn.cat
Incorporació majors 45 anys
Formació servei atenció persones
Total

2018
88.000

2019
132.000
252.000

8.936.992
6.899
64.850
113.711

9.664.220

60.967
57.608
97.281

24.584
9.450.892

34.334
5.400
19.217
97.293
12.487
12.600
68.856
10.298.506

-

Una altra de les prioritats en les polítiques per a la millora del mercat laboral de Catalunya ha estat
la protecció dels sectors més vulnerables amb la posada en marxa de la Renda Garantida de
Ciutadania (RGC). La RGC va néixer amb la prioritat de servir com una eina de reinserció laboral
per als col·lectius més vulnerables de la nostra societat.

-

Aquest 2020 la RGC ha arribat a més de 141.097 persones beneficiàries, el doble de les inicials
al 2017, amb una factura mensual de més de 30 M€.

-

Entre 2018 i 2020, s’han destinat 427,8 M€ a la RGC a les comarques de Barcelona, amb un
impacte de 122.859 persones destinatàries en els tres anys.
2018

2019

2020

Total

130.777.064

147.289.998

149.771.400

427.838.462

Expedients (nombre mig anual)

14.730

16.924

20.126

51.779

Destinataris (nombre mig anual)

36.148

40.221

46.490

122.859

Import
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Teixit productiu
-

Des de l’any 2018 fins al setembre de 2020, l’Institut Català de Finances i Avalis (Grup ICF) han
formalitzat 7.467 operacions per valor de 2.230 M€. La majoria dels projectes finançats han estat
destinats a pimes i autònoms. L’any 2019 les operacions del Grup ICF van permetre la creació o
manteniment de 77.000 llocs de treball.

-

D’aquestes, 5.184 operacions per valor de 1.570 M€, corresponen a les comarques de la vegueria
de Barcelona:
2018-2020 (set)
Baix Llobregat
Barcelonès
Maresme
Vallès
Occidental
Vallès Oriental
Total

Operacions
635
2.784
356
1.029

Imports (M€)
169,13
816,63
136,39
316,29

380
5.184

131,56
1.570

-

S’ha posat en marxa el programa ProACCIÓ 4.0 amb l'objectiu d'impulsar la transformació de
les pimes catalanes cap a la indústria 4.0. Aquest programa engloba diversos serveis: Servei
diagnòstic avançat 4.0, Programa de Cupons indústria 4.0, Ajuts per impulsar projectes
d’innovació 4.0, Línies de finançament (ajudes de fins a 14.000 € per a acompanyar un miler de
pimes en els seus processos de transformació tecnològica).

-

El Pacte Nacional Indústria ha aconseguit el compliment del 87% del Pacte. En els 2 primers
anys s'han executat 796 M€.

-

S'han destinat 6 M€ en ajuts als 20 ens locals per al desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme el 2019. Uns 20 projectes van rebre el 2019 ajuts finançats a partir dels
ingressos de l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) i tenen com a objectiu
donar suport al territori i fomentar el reequilibri turístic.

-

S'ha impulsat una campanya estiuenca per reforçar les 27 destinacions de turisme familiar
catalanes certificades.

-

Més de 2.500 empreses de Catalunya han rebut més de 33 M€ en ajuts d’ACCIÓ per promoure
la innovació i la internacionalització o per augmentar la seva competitivitat.

-

Per mitigar l’impacte de la COVID-19, s’han obert convocatòries d’ajuts de comerç, turisme i
pimes:
o

32,5 M€ per al turisme, 139 M€ pel Comerç i 14 M€ per a les pimes industrials.

o

Més de 1.100 empreses s’han acollit a aquesta convocatòria de subvencions,
pressupostada en 14,1 M€, que ha ajudat a mantenir un total de 9.696 llocs de treball
indefinits.

Suport al Turisme
-

S’ha donat un ajut al Consorci de Turisme del Baix Llobregat de 300.000 € per al foment turístic
de les Vies Blaves i, al Consell Comarcal del Maresme, de 336.000 € per a la Ruta de la Guerra
Civil al Maresme.
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Suport al comerç
-

Entre el 2018 i el 2020, s’han donat prop de 10 M€ d’ajuts al comerç a Barcelona i la seva àrea
metropolitana: 1 M€ al Baix Llobregat, 5,8 M€ al Barcelonès, 757.000 € al Maresme i 2,3 M€ al
Vallès (1,6 M€ al Vallès Occidental i gairebé 700.000 € al Vallès Oriental).

Suport pimes
-

1.398 empreses de les comarques de Barcelona han rebut més de 19,1 M€ en ajuts d’ACCIÓ l’any
2019: ajuts per inversions d’alt impacte, per reforçar la competitivitat, cupons a la innovació,
d’indústria 4.0 i internacionalització.

-

498 micro i petites empreses industrials han rebut Ajuts covid-19 per al manteniment de l’ocupació
per 6,1 M€ que han ajudat a 4.234 treballadors amb contracte indefinit.

-

De les 1.100 pimes que s’han acollit a aquests ajuts, prop del 50% són de l’àrea metropolitana i el
20% de les comarques centrals, seguides de les comarques gironines (8,36%) i el Camp de
Tarragona (6,27%).

-

S’han materialitzat 70 projectes d’inversió estrangera per 303,7 M€, que han creat 5.044 nous llocs
de treball i mantingut 497 llocs més.

-

S’han fet 599 assessoraments a empreses de les comarques de Barcelona, acompanyat en 806
projectes d’internacionalització i 236 empreses han participat en missions d’internacionalització.

-

La FUE (Finestreta Única Empresarial) està implantada al 98% dels ajuntaments de Catalunya.
Tanmateix, l’Ajuntament de Barcelona està pendent d’adherir-s’hi, la qual cosa és prioritària, donat
que representa el 21% de la població total. Estan en curs Castelldefels, Sant Quirze del Vallès,
Pallejà i Vilassar de Dalt.

Coneixement
-

Tots els Partits i la societat científica ha avalat al Pacte Nacional per a la Societat del
Coneixement (PN@SC), per posar més recursos en recerca i innovació.

-

Estan en marxa 211 projectes de Doctorat Industrial a les universitats d’aquesta vegueria (UAB,
UB, UPC, UPF, UIC i UOB) per un import de 9,5 M€ i hi ha 654 contractacions fetes en el si del Pla
Serra Húnter vigents a finals del 2020.

-

Quant a les infraestructures de recerca, en 3 anys s’han invertit 80 M€, entre el Sincrotró Alba, el
BSC-CNS i CNAG.

Polítiques agroalimentàries
−

-

S’ha reforçat la millora de sectors estratègics:
o

S’han destinat ajuts a compensar les pèrdues que ha ocasionat la plaga de míldiu
2020 en explotacions vitivinícoles. A Barcelona, 255 beneficiaris han rebut 4.159.809,01 €.
L’import més elevat de tot Catalunya.

o

S’ha aprovat el pla d’acció per al desenvolupament del sector tofoner per incrementar
la producció, dinamitzar el consum i estructurar un sector fort i competitiu.

S’ha apostat per incrementar el valor de productes agroalimentaris i donar més sortides als
productors a través del Decret de venda de llet crua de vaca, que permet la venda directa al
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consumidor final, i el Decret de comercialització de la carn de caça, que garanteix la màxima
seguretat d’aquests aliments.
-

S’ha consolidat el Consell Català de l’Alimentació com a fòrum d’anàlisi, debat i proposta d’una
nova política alimentària de país basada en la producció local i la gestió sostenible del medi.
S’està finalitzant el procés participatiu i es preveu disposar en breu del Pla estratègic de
l’Alimentació a Catalunya. S’ha impulsat la marca 'Catalunya on el menjar és cultura' per
identificar l'estratègia alimentària de Catalunya.

-

Al llarg de 2018 i 2019 a les comarques de l’àmbit de Barcelona s’ha destinat un total de 14,4
M€ en ajuts directes de la PAC, que han beneficiat el sector agrícola i el ramader. De tots els
ajuts directes, el més rellevant és l’ajut de pagament bàsic, que ha beneficiat de forma anual a més
de 375 beneficiaris.

-

En concret, els sector agrari i ramader han rebut, a nivell de comarca, els següents ajuts directes:

-

o

Baix Llobregat: 0,9 M€ a un mínim de 58 beneficiaris anuals.

o

Barcelonès: 12.142 € a un mínim d’1 beneficiari anual.

o

Maresme: 1,5 M€ a un mínim de 68 beneficiaris anuals.

o

Vallès Occidental: 2,7 M€ a un mínim de 111 beneficiaris anuals.

o

Vallès Oriental: 9,4 M€ a un mínim de 375 beneficiaris anuals.

Pel que fa als ajuts de reestructuració de la vinya, s’ha destinat 50.952 € a 7 beneficiaris, per fer
millores en les seves plantacions de vinya.

Món rural
-

S’ha donat suport a l’aprovació i desplegament de la Llei d’espais agraris, per assegurar la
capacitat productiva del camp i posar en producció terres en desús. També s’ha donat llum verda
a la creació de l'Agenda Rural de Catalunya per identificar els problemes amb els quals s’enfronta
l’espai rural i buscar solucions per com s’afronta.

-

S’ha impulsat i consolidat el cos d’Agents Rurals, amb l’aprovació del nou Pla Estratègic del Cos
dels Agents Rurals 2019-2024, el reglament d'armes i el de 2a activitat dels agents. Les
mesures permetran un desplegament efectiu del Cos, amb la creació de 350 noves places de
personal, el desenvolupament de l’estructura de comandament i la implementació de noves
tecnologies per fer més efectiu el Cos.

-

El Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 ha suposat una forta inversió a les
comarques rurals. En concret, a Catalunya els pagaments d’ajuts establerts en el sistema integrat
per la campanya 2019 ascendeixen a un total de 41.873.731 €. En destaquen algunes línies:
o

Ajuts a la instal·lació de joves agricultors: el 2019 a Barcelona s’han incorporat al camp
103 joves agricultors i s’hi ha destinat en total 144.013 €.

o

S’han aprovat ajuts per fer inversions per a la millora de la competitivitat 2018 i 2019 que
permetran modernitzar les explotacions i fer-les més viables. Concretament a Barcelona:
Barcelona
Expedients
Baix Llobregat
Maresme
7
Vallès Occidental
1
Vallès Oriental
2

Expedients
2019
2
22.706,30 €
89.188,70 €
7
113.830,33 €
8.818,56 €
50.968,40 €

TOTAL

148.975,66

10

2018

9

136.536,63 €
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-

En política forestal cal destacar els ajuts a la gestió sostenible de boscos públics per al 2018 i
2019 que a Barcelona ha suposat les següents inversions per al manteniment de boscos.
Comarca
Baix Llobregat
Vallès Oriental
Barcelonès
Vallès Occidental

-

2018 Import (€)
31.365
47.238

2019 Import (€)

47.219
1.149

Els ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pel DANA o pel Glòria amb l’objecte
de recuperar el potencial productiu de les parcel·les afectades i garantir la viabilitat econòmica de
les explotacions: 296.443,61 € (30 beneficiaris).

Món Local
-

El Govern de la Generalitat vol connectar amb fibra òptica pública tots els municipis catalans
l’any 2023, la qual cosa garantirà la connectivitat, l’equilibri territorial i la cohesió social a tot el país.
L’any 2021 s’enllestirà la connexió de totes les capitals de comarca i de tots els municipis al seu
pas. Així s’aconseguirà una cobertura de 6,4 milions d’habitants, el 84% de la població de
Catalunya i 6.000 quilòmetres de desplegament. A finals del 2019 es comptava amb connexió a 29
capitals de comarca i el 2020 s’ha fet arribar a 13 capitals més (a la vegada que a 51 municipis de
16 comarques i 43 nous polígons industrials). En total s’han destinat 70,5 M€ en aquesta legislatura
per desplegar la xarxa de fibra òptica a Catalunya.
Comarca
Baix Llobregat
Barcelonès
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Total

Metres
5.702
0
7.335
28.240
10.349

M€
0,2
0
(80.000 €)
0,8
0,6
1,6

-

En el marc de l’estratègia “País Viu”, s’han impulsat els ajuts de dinamització territorial. Van
destinats a municipis de fins a 2.000 habitants que tenen estratègies per lluitar contra la pèrdua
poblacional i l'envelliment. L'objectiu és que els ens locals puguin implementar les seves
inversions de fins a 50.000 € que tinguin un valor afegit en l’àmbit de les noves tecnologies, l’impuls
turístic o la preservació del patrimoni.

-

A les comarques de la vegueria de Barcelona la inversió de l’estratègia “País Viu” ha estat de
79.416,96 €.
Comarca
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Total

-

Nre. actuacions
1
1
2

Suma pressupost €
actuacions / comarca
650.973,03
79.931,58
730.904,61

Suma Subvenció
atorgada / comarca €
39.708,48
39.708,48
79.416,96

S’han destinat 250 M€ als municipis de Catalunya a través del PUOSC 2020-2024. S’estructura
en dues línies. La primera és de 160 M€ i hi han optat tots els ens locals; i la segona és de 90 M€
i es destina, específicament, a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants És el
principal instrument de cooperació econòmica de la Generalitat per dur a terme noves
infraestructures i serveis de competència municipal des del 1980.
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-

Per comarques, a la vegueria de Barcelona, la inversió PUOSC ha estat de 21,1 M€ mitjançant
172 expedients d’actuacions.

Comarca
Baix Llobregat

Nre. Exp. Per tipus ens
CC
3

EMD

1

Vallès Occidental

1

25.696.601,95

4.314.406,44

3

3

3.414.287,96

379.022,28

41

42

24.417.200,85

5.061.627,61

3

27

31

19.381.757,52

3.726.727,41

3

57
164

57
172

28.880.055,80
101.789.904,08

7.689.926,39
21.171.710,13

Vallès Oriental
Total

5

Total Subvenció

Total
39

Barcelonès
Maresme

Subvencionable

MU
36

-

Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya. Es tracta d’un
fons Europeu de Desenvolupament Regional que prioritza les inversions en els àmbits de la
innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda. En les 4 convocatòries
de FEDER eixos 4 i 6 s’han acollit 203 beneficiaris i s’han atorgat 76,9 M€ per a un total d’inversió
de 153,9 M€.

-

Per comarques la vegueria de Barcelona, la inversió ha estat de 23 M€.
Comarca
Baix Llobregat
Barcelonès
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Total

-

5.614.136,33
1.352.675,85
23.119.748,68

Fons de Cooperació Local. El 2020, s’ha fet un increment del 3,4% que suposa apujar la partida
en 4,4 M€. Aquest increment s’ha distribuït de manera proporcional entre els consells comarcals
per millorar-ne la liquiditat com a proveïdors de serveis al món local.
-

-

Subvenció
FEDER €
3.451.495,08
7.405.114,65
5.296.326,77

Actuacions extraordinàries derivades dels efectes climatològics. Durant aquest mandat s'hi
ha destinat cada any entre 1 i 1,2 M€ amb ajuts als ens locals. Durant el 2020, a causa de la
gran afectació dels temporals Dana i Glòria, s’ha fet una provisió extraordinària de 35 M€:
11 M€ per pal·liar els efectes dels temporals en els sectors agrari i pesquer de les zones més
afectades. Una segona línia de 10 M€ per a la realització d'actuacions de rehabilitació o reposició
de les instal·lacions d'abastament d’aigua. I, finalment una línia de 14 M€ per atendre els ajuts a
les infraestructures i els equipaments de titularitat municipal que van quedar malmesos. També
s’ha signat un conveni amb el ministeri de Política Territorial i Funció Pública que permetrà
destinar 37 M€ a pal·liar els efectes d’aquests dos temporals.
A les comarques de la vegueria de Barcelona s’han atorgat més d’1,2 M€ per actuacions de
l’afectació del temporal Glòria. Concretament: 647.124 € a Sant Pere de Vilamajor, 387.315 € a
Santa Maria de Palautordera, 202.998 € a Tordera i, 9.030 € a Gallifa.
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Ordenació del territori
-

S’ha aprovat el Pla director urbanístic de les Vies Blaves de Barcelona. El PDU permetrà crear
283 quilòmetres de camins per a vianants i ciclistes al llarg dels rius Llobregat, Anoia i Cardener.
Afecta la comarca del Baix Llobregat.

-

S’ha aprovat el Pla director urbanístic d'infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera. Afecta
els municipis de Martorell, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Olesa de
Montserrat, Esparreguera i Castellbisbal.

-

S'ha aprovat el Pla director urbanístic d'activitat econòmica del Baix Llobregat nord. Abasta
els municipis de Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires, on ordena tres sectors d'activitat
econòmica lligats a la logística, la indústria i els usos terciaris.

-

S’ha aprovat provisionalment el planejament del Centre direccional de Cerdanyola del Vallès.
El Centre direccional de Cerdanyola serà un nou pol d'importància metropolitana, amb més de
5.300 habitatges, dels quals més de 2.500 amb protecció, activitat econòmica i una gran xarxa
d'espais verds.

-

S'ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic de les Tres Xemeneies. El PDU de les Tres
Xemeneies abasta els municipis de Badalona i Sant Adrià de Besos i proposa una nova ordenació
d'aquest tram del litoral metropolità que incorpori sòl destinat a usos residencial i d'activitat
econòmica.

-

S’han impulsat dos nous plans directors urbanístics d'especial rellevància econòmica i social.
Un PDU abordarà la transformació de l'autopista C-31 al seu pas per Sant Adrià de Besòs i
Badalona, millorant la connexió dels barris a banda i banda, el transport públic i la integració urbana
i paisatgística. L’altra ordenarà l'entorn de la Colònia Güell, al Baix Llobregat, concretant la
ubicació d'habitatge protegit i el sòl per a activitats econòmiques de manera equilibrada amb la
preservació del patrimoni cultural i natural.

Infraestructures i mobilitat
-

S'ha aprovat el Pla Director de Mobilitat 2020-2025 del Sistema Integrat de Mobilitat
Metropolitana de Barcelona, que abasta les 12 comarques sobre les que opera l'ATM de
Barcelona on resideix el 75% de la població de Catalunya. El Pla situa la digitalització i el
desenvolupament sostenible en el futur immediat del transport, i la qualitat de l'aire urbà i
l'emergència climàtica són dos dels seus motors principals. Basat en 10 eixos, el pla proposa un
total de 86 mesures que hauran de desenvolupar les diferents administracions públiques, i que
tenen un cost estimat de 100 M€.

-

S'ha presentat el Pla Específic de Mobilitat del Vallès. El document proposa una setantena
d'actuacions per assolir una mobilitat més sostenible, basada en el transport públic i els modes no
motoritzats.

-

S'ha presentat el Pacte per la Mobilitat Sostenible al Maresme. El Pacte recull una trentena
d'actuacions que suposen una inversió de 430 M€, a executar per part de diverses administracions.
El pla vol donar resposta a la transformació que suposarà la finalització del peatge de la C-32 l'any
2021, dissenyar una N-II més urbana i apostar per la mobilitat activa. L'acord permetrà incrementar
la quota del transport públic en les relacions entre el Maresme i l'àrea de Barcelona del 38% actual
al 42,5%.

-

Les inversions en infraestructures de mobilitat (xarxa viària i ferroviària urbana i/o metropolitana)
arribaran a 296,7 M€ en el període 2018-2021 a la Vegueria de Barcelona. D’aquests, 79,2 M€
corresponen a la xarxa viària, 162,5 M€ al Ferrocarril Metropolità de Barcelona i 54,9 M€ als
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

22/39

Barcelona
Balanç 2018/2020

Xarxa viària
-

-

-

-

Actuacions finalitzades:
o

Nous carrils de trenat a la calçada sentit Barcelona de l'autopista C-58, entre el nus de Sant
Pau a Sabadell i l'autopista B-30, del PK 9+000 al 10+400. Tram: Badia del Vallès– Sabadell.

o

Implantació d'un tercer carril a la carretera C-55 del PK 9+360 a l'11+400. Tram: Collbató.

o

Nova carretera. Millora de l'accessibilitat a la vialitat urbana de Badalona. Calçada lateral a
la C-31 sentit Barcelona, del PK 212+650 al 213+800. Tram: Badalona

o

Passarel·la per a vianants sobre la carretera C-35 entre el PK 57+000 i el 58+000. Tram:
Sant Celoni.

o

Via ciclista a la carretera BV-5301 a Santa Maria de Palautordera. Tram: Santa Maria de
Palautordera - Estació de FFCC.

S’estan executant:
o

Ampliació de la calçada lateral sentit Terrassa a l'autopista C-58, del PK 14+500 al PK
18+800. Tram: Sabadell – Terrassa.

o

Ampliació a 3 carrils a l'autopista C-58, sentit Barcelona, del PK 12+600 al 16+750 i sentit
Terrassa, del PK 15+800 al 17+000. Sant Quirze del Vallès–Terrassa.

o

Tercer carril calçada sentit sud a la carretera C-17, del PK 14+700 al 18+700. Tram: Parets
del Vallès – Granollers.

o

Nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat.

S’han anunciat les obres següents:
o

Nou ramal de l'autopista C-32, Blanes - Lloret. Tram: Tordera - Lloret de Mar.

o

Millora de les característiques superficials del ferm i re-estudi de la secció transversal.
Carretera C-55, del PK 11+400 al 18+500, i C-58, del PK 37+790 al 38+1455. Tram: Collbató
-Castellbell i el Vilar.

o

Vial de connexió de la Ronda nord de Granollers entre la rotonda de Francesc Macià i el
Sector V Industrial, al marge esquerre del Congost. Les Franqueses del Vallès.

o

Reordenació dels accessos a la C-243c, PK 8+660 (Accés a Ca n'Amat), i millora de
senyalització i ferm del PK 0 al 12+800. Tram: Martorell – Terrassa.

o

S’ha iniciat la licitació de les obres de millora de la C-17 en el tram entre la Garriga i
Tagamanent per un import de 4,4 M€.

o

S’ha iniciat la licitació de les obres de millora de la seguretat viària a la C-1415a, entre
Terrassa i Sentmenat, per un import de 3,3 M€.

Actuacions urgents arran dels danys causats pel temporal Gloria de gener de 2020 i la DANA
d’octubre de 2019:
o

Ampliació de la carretera BV-20003.

o

Nou pont sobre la Tordera. Carreteres BV-6001 i GIP-6831. Tram: Malgrat de Mar –
Blanes.

o

Estabilització de talussos a la carretera BV-5301, PK 17+330 i 17+730. Montseny.

o

Estabilització de talussos a l'N-II al Maresme i a la BV-2041 a Begues.
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Transport públic de viatgers per carretera
-

S’han iniciat obres de millora a l'estació d'autobusos de Sabadell, que permetran afavorir el servei
de transport i el confort de les persones usuàries. Les obres compten amb un pressupost de
300.000 €. També s’han fet obres a l’estació de Sant Vicenç dels Horts.

-

S’han millorat les connexions en bus exprés.cat entre el Vallès (Vall del Tenes, Caldes de Montbui.
Sentmenat, Mollet del Vallès).

-

S’ha ampliat l'oferta de transport públic de diversos municipis del Baix Llobregat (Vallirana,
Cervelló, Pallejà, Sant Andreu de la Barca) amb Barcelona.

-

S’ha millorat l’oferta de diversos corredors que connecten amb la Universitat Autònoma de
Barcelona: Cerdanyola del Vallès i Barcelona; Olesa de Montserrat, Terrassa i Bellaterra;
Sentmenat, Caldes de Montbui, Palau-solità i Plegamans i Polinyà; Argentona i Mataró.

-

S’ha millorat el servei de bus que connecta les poblacions de Castellbell i el Vilar, Rellinars i
Terrassa; entre Teià, Alella, El Masnou i Barcelona; entre Argentona, Dosrius, Mataró, Malgrat de
Mar i Òrrius.

-

S’han millorat les connexions de bus entre pobles i capitals de comarca o poblacions més grans
per poder donar un millor servei a l’alumnat dels Instituts, als estudiants universitaris, a les persones
que tenen visites mèdiques o hospitalàries, per millorar la intermodalitat amb altres mitjans de
transport i per oferir més servei els festius i caps de setmana.
-

Les aportacions per millores en el transport públic en el període 2018-2020 en el conjunt de
Catalunya han estat de 10,8 M€.

A la Vegueria de Barcelona les aportacions han estat les següents:
Comarca
Baix Llobregat

Import concedit €
1.245.324

Maresme

898.180

Vallès Occidental

558.246

Vallès Oriental

1.755.638

Total

4.457.388

Xarxa ferroviària (Ferrocarril Metropolità de Barcelona, FMB, i Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, FGC)
-

Actuacions finalitzades:
o

Entrada en funcionament de la nova L10 Sud de l’FMB. Ja estan en servei les estacions de
Foneria, Foc i Zona Franca –a Barcelona- i Provençana i Ciutat de la Justícia a l’Hospitalet de
Llobregat).

o

Actuacions de millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de l'estació de Vallcarca de la línia 3 i
de l’estació de Jaume I de la línia 4, de l’FMB.

o

Millora de les condicions mecàniques de la superestructura de via de la línia L2 de l’FMB. Tram:
Universitat – Monumental.
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-

o

Perllongament del soterrament de la línia d'FGC a Sabadell des de la Rambla Ibèria fins al
Passeig de Can Feu.

o

Eixamplament de l’andana direcció Sarrià de l'estació de Provença dels FGC.

S’estan executant:
o

Nova estació de metro entre Collblanc i Pubilla Casas (Ernest Lluch) de la línia 5 de l’FMB.

o

Estacions de metro a l’L10-Sud de l’FMB. 3 estacions del viaducte: Port Comercial, Ecoparc i
ZAL/Riu Vell.

o

Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de l’estació de Maragall
(L4 i L5) i Plaça Espanya (L1, L3 i FGC) de l’FMB.

o

Renovació dels enclavaments ferroviaris de diverses línies de l’FMB (estacions de Sagrada
Família, Passeig de Gràcia i Paral·lel a la línia 2; Triangle Ferroviari de les línies 2, 4 i 9; cotxera
i taller de Sant Genís de la línia 3).

o

Obres d'ampliació i millora de l'estació de Pl. Catalunya d’FGC.

S’han anunciat les obres següents:

-

o

Millora de l'accessibilitat i modernització de les estacions de metro de Ciutadella-Vila Olímpica
(L4) i de Trinitat Nova (L4 i L11) de l’FMB.

o

S’ha licitat la redacció dels estudis informatiu i d'impacte ambiental d'un tram d'1,3 km del
perllongament de l'L4 de l’FMB, l'estació de La Pau i el macropou de l'L9, a Barcelona.

o

S'ha licitat la redacció de l'estudi d'impacte ambiental de la segona fase del perllongament de
l'L1 de l’FMB entre Lloreda-Sant Crist i l'estació de Rodalies de Badalona, que inclou tres noves
estacions.

o

Redacció del projecte constructiu del perllongament de la línia Llobregat-Anoia d'FGC entre
Plaça Espanya i Gràcia, a Barcelona. L'actuació consisteix en la construcció de quatre
quilòmetres nous i tres noves estacions i la remodelació de la de Plaça Espanya, amb una
inversió estimada de 238 M€.

Infraestructures aeroportuàries
S’ha implantat un sistema de monitorització de l’impacte sonor i les trajectòries de les aeronaus a
l’aeroport de Sabadell.

-

Infraestructures portuàries
-

-

S’ha aprovat el Pla d'inversions 2019-2022 de Ports de la Generalitat, que suposarà una inversió
pública de 30 M€ per millorar la protecció i l'abric dels ports i adequar les infraestructures
portuàries al canvi climàtic. Aquest 2020, Ports de la Generalitat ha invertit 19 M€ en
infraestructures portuàries, 13 M€ dels quals ho han estat per a actuacions d'emergència
ocasionades pel temporal Gloria.
La Zona Portuària Centre (formada pel port d’Arenys de Mar, les dàrsenes pesqueres de Mataró i
el Masnou; els ports del Garraf, Vallcarca i Vilanova i la Geltrú; i la dàrsena pesquera de
Torredembarra) rebrà 6,7 M€ d’inversió pública de Ports de la Generalitat en el període 2019-2022.
El Pla també preveu inversions privades als ports de la Zona Portuària Centre per valor de 29 M€.
Així, el total d’inversió publico-privada serà de 35,7 M€ durant aquest quadrienni.
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-

El port d’Arenys de Mar rebrà 3,5 M€ per al el reforç del dic de recer per garantir l’abric i la seguretat
dels béns i de les activitats, per a millorar els edificis pesquers i per integrar millor el port amb el
nucli urbà, entre altres actuacions. A les dàrsenes pesqueres de Mataró i el Masnou es duran a
terme actuacions de millora continua durant aquests quatre anys.

-

Ports de la Generalitat ha ampliat al passeig elevat del port d’Arenys de Mar, amb una inversió de
214.000 €. També s’ha dotat el port d’un punt de recàrrega semi-ràpida que permet la càrrega
simultània de dos vehicles, que s’ha posicionat com el punt més utilitzat dels 14 instal·lats en
diferents ports catalans.

-

El Port de Mataró (Consorci públic integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró)
ha iniciat a principis d'any 2020 la renovació d'infraestructura i de serveis, amb una inversió de 5,6
M€ fins al 2021. El pla d'actuacions té com a objectiu fer un port més accessible i segur, més
integrat a la ciutat i obert al mar, amb una oferta nàutica de qualitat i una zona comercial renovada.

Actuacions d’emergència pel temporal Gloria de gener de 2020
El temporal Gloria va causar nombroses destrosses al port d’Arenys de Mar. La reparació del dic
de recer ha suposat una inversió de gairebé 2 M€.

-

Sostenibilitat
Actuacions d’emergència per la llevantada d’octubre de 2018, la DANA d’octubre de 2019 i el
temporal Gloria de gener de 2020
-

L'Agència Catalana de l'Aigua destina més de 50 M€ en restauració de rius i reparació
d'infraestructures del cicle de l'aigua afectades pel temporal Gloria: 10 M€ per reparar
infraestructures d'abastament en alta; 8 M€ per reparar danys de la xarxa ATL; 24 M€ en
actuacions d'adequació de les lleres i 6,6 M€ per reparar danys en sistemes de sanejament. En
total estan previstes prop de 620 actuacions en lleres fluvials; 280 a la demarcació de Girona,
250 a Barcelona, 12 a Tarragona, 27 a Terres de l'Ebre i 50 a la demarcació de Lleida. Pel que
fa a la DANA d’octubre de 2019, s’han destinat 10,7 M€ per reparar les lleres de les conques
internes, els sistemes públics de sanejament en alta, les infraestructures d’abastament en alta,
i la xarxa de control de l’Agència Catalana de l’Aigua.

-

L'Agència Catalana de l'Aigua ha atorgat ajuts per valor de 122.000 € a municipis de la conca de
la Tordera per finançar la reparació dels danys causats pel Gloria. S'han concedit diversos ajuts
directes als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Tordera, entre altres.

-

L'Agència Catalana de l'Aigua ha atorgat 54.260 € al municipi de Tordera, 38.459 € a Palafolls i
11.700 € a Malgrat de Mar, per finançar la reparació dels danys causats pel Gloria a la conca de
la Tordera.

-

L'Agència Catalana de l'Aigua va atorgar ajuts als Ajuntaments de Campins (16.146 €) i Vacarisses
(14.217 €) pels danys en infraestructures d'abastament d'aigua arran de la DANA d'octubre de
2019.

-

L'Agència Catalana de l'Aigua va dur a terme actuacions en diversos trams fluvials de la conca del
riu Llobregat afectats per les llevantades d’octubre de 2018 a les comarques del Vallès Occidental
i el Baix Llobregat.

-

L'Agència Catalana de l'Aigua va dur a terme obres de millora a la riera de les Arenes, a Terrassa,
arran de la llevantada d’octubre de 018. Els treballs van suposar una inversió superior als 271.300
€.
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Cicle de l’aigua
-

S’ha creat l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) el nou ens públic que gestiona
la xarxa d’abastament d’aigua del sistema Ter-Llobregat, consistent en la producció i
subministrament d’aigua potable per abastar a una població de 4,5 milions d’habitants mitjançant
les instal·lacions titularitat de la Generalitat.

-

La nova ATL pública invertirà 150 M€ en cinc anys (2019-2023) per modernitzar les
instal·lacions i millorar l'eficiència de la xarxa. Una gran part de les inversions aniran destinades
a millorar i modernitzar les potabilitzadores del Llobregat (Abrera) i Ter (Cardedeu), a més
d'adequar diverses conduccions i dipòsits de la xarxa en alta. També contempla la redacció dels
projectes per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera i la millora de la conducció que abasteix les
comarques del Penedès i el Garraf, des de la xarxa Ter-Llobregat.

-

Subministrament o abastament d’aigua. Al llarg del cicle de planificació 2016-2021, l’Agència
Catalana de l’Aigua ha atorgat 5,4 M€ en subvencions a ajuntaments, consells comarcals i
mancomunitats de municipis per millorar l’abastament d’aigua en alta. Aquests ajuts inclouen
també l'elaboració de Plans Directors de l’Aigua, la instal·lació de comptadors i les xarxes
supramunicipals d’abastament.
A nivell comarcal, les subvencions s’han repartit de la següent manera:
Comarca
Baix Llobregat

-

Import concedit €
1.554.177

Maresme

353.254

Vallès Occidental

796.476

Vallès Oriental

2.709.275

Total

5.413.182

Depuració i sanejament d’aigües residuals.
El Govern inverteix 144 M€ en el període 2018-2023 en sanejament d'aigua a l'àrea metropolitana
de Barcelona. Més del 50% del total previst (prop de 78 M€) es destinarà a reposició i millores de
les depuradores existents, mentre que el pressupost restant seran noves mesures, d'acord amb el
que preveu la planificació hidrològica vigent (2016-2021).

-

Entre 2018 i 2020 s’han executat 19 actuacions de millora del sanejament d’aigües residuals, amb
una inversió de 13,6 M€. Actualment hi ha en fase de redacció, preparació o execució 26 actuacions
que suposen una inversió de 71,8 M€. Algunes de les actuacions més destacades són les obres
de reducció de nutrients a l'EDAR de la Llagosta (11 M€), el projecte d’ampliació i reducció de
nutrients de l'EDAR de Montcada i Reixac (12,5 M€), o el projecte de millora de diversos col·lectors
de rieres a Abrera (10,7 M€).
A nivell comarcal, les dades són les següents:
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Comarca

Baix Llobregat

Inversions en
curs

Inversions
finalitzades

22.840.499

4.579.974

Barcelonès

3.715.043

0

Maresme

8.453.157

0

Vallès Occidental

24.276.399

6.059.173

Vallès Oriental

12.595.528

2.997.994

71.880.626

13.637.141

Total

-

També hi ha 9 convenis signats per l’Agència Catalana de l’Aigua amb ajuntaments, consells
comarcals, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Besòs-Tordera per executar actuacions
de sanejament d’aigües residuals, per un import de 23,5 M€. Destaquen les actuacions a l’EDAR
la Llagosta (13,5 M€) i el sanejament i depuració d’aigües residuals de diverses urbanitzacions de
Castellbisbal (4 M€).

-

Inversions en manteniment i conservacions de lleres dels rius. Els anys 2019-2020 s’han
destinat 278.497,80 € a actuacions en trams no urbans (100% a càrrec de l’ACA) i 599.913,91 € a
trams urbans (80% del finançament a càrrec de l’ACA i el 20% restant a càrrec dels municipis).
Algunes d’aquestes actuacions han estat l’adequació de la llera del riu Congost al seu pas per la
Garriga, l’adequació d’un tram del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès, Castellar del Vallès
i Sabadell, en el marc d'un conveni de custòdia fluvial, o diversos cursos fluvials a la Vall del Tenes.
Arran de l’abocament de productes tòxics al riu Besòs el mes de desembre de 2019, el Departament
de Territori i Sostenibilitat, 11 municipis de la llera del rius, la Diputació de Barcelona, el Consorci
Besòs-Tordera i el Consorci del Besòs han traçat un pla de treball comú per a la recuperació del
riu.

Gestió dels residus
-

-

Subvencions directes de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en el període 2018-2020
o

38 M€ al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per ampliar la planta de
tractament de fracció orgànica.

o

33,4 M€ a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per dur a terme l’execució de les obres de
clausura del dipòsit controlat de la Vall d’en Joan, al terme municipal de Gavà, que va cessar
la seva activitat el 2006.

o

4,6 M€ per a la remodelació i millora planta compostatge de Can Barba (Terrassa).

o

4 M€ al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, per a la
implantació de la primera fase de l'equipament per a la gestió de residus voluminosos
municipals del Parc Circular Mataró-Maresme.

Subvencions concedides per l’ARC per a ajuts per a la recollida de residus, per a la
reutilització, per a la valoració. Entre els anys 2018 i 2019 s’han atorgat 3,2 M€ per a ens locals
i 7,6 M€ per a entitats sense ànim de lucre, universitats i empreses.
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Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Govern obert i transparent per a la confiança i la justícia social
-

S'ha aprovat l'Estratègia de lluita contra la corrupció. Un paquet de 25 mesures que s'han
d'implementar durant els anys 2020 i 2021. S’ha constituït l’Espai de participació ciutadana i s’ha
posat en marxa el Programa de suport a la implementació de l’Estratègia. Quan encara queda més
d’un any per a la seva implementació, del total de 25 actuacions previstes 24 ja han estat iniciades
i, de les 90 subactuacions a executar, 17 ja es troben completades (19%), 49 en curs (54%) i
únicament 24 encara no s’han iniciat (27%). La darrera ha estat la posada en marxa la Bústia
ètica, que permet a qualsevol persona alertar de males pràctiques o corrupció a la Generalitat de
forma anònima en tres àmbits: alts càrrecs i personal directiu, contractació pública i personal de la
funció pública.

-

S'ha aprovat l'Estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a la Carta
Internacional de Dades Obertes, amb l’objectiu de gestionar i donar visibilitat de forma integral a
totes les dades de les administracions públiques catalanes. En el marc d’aquesta Estratègia, s’ha
iniciat un projecte d’elaboració d’un Inventari de Conjunts de Dades de la Generalitat de
Catalunya per fomentar l'ús de les dades i la presa de decisions basades en aquestes.

-

S’han realitzat trobades amb ajuntaments per impulsar, arreu del territori, polítiques que
fomentin la integritat pública, l’obertura de dades i la participació. La Xarxa de Governs
Transparents comparteix aquesta estratègia.

-

El Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2015-2018 va fer aflorar 740,54 M€ en els quatre
anys de vigència. L’ATC va aflorar 203,7M€ en el primer any de vigència del nou Pla de
prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, un
màxim històric. Dins de les mesures del nou Pla s’inclou la publicació de la llista de deutors per
quantitats superiors a 1 M€, iniciada aquest 2020.

-

Entre 2018 i 2019, el nombre de persones ateses a les oficines pròpies de l’ATC al territori i a
l’oficina compartida de l’Hospitalet del Llobregat va incrementar-se fins a les 173.113 persones; un
creixement que s’ha vist interromput per la situació de pandèmia, en què s’han potenciat els
sistemes d’atenció a distància.
Oficines
Barcelona
Barcelonès nord
Granollers
L'Hospitalet de
Llobregat*
Mataró
Sabadell
Sant Feliu de Llobregat
Terrassa
Total

2018

2019

59.694
24.315
8.087
13.550

69.814
20.673
9.610
13.063

2020set
21.511
8.559
3.840
4.349

11.179
16.215
9.590
13.405
158.412

12.652
17.303
10.188
15.878
173.113

4.415
5.104
3.098
5.078
57.432

L’ATC també està present al territori a través de la xarxa de Tributs de Catalunya amb la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Sabadell.
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-

-

Els espais de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Barcelona (Sant Honorat) ha realitzat 4.406
atencions en el període 2018-2020 (octubre) i la de Barcelona (Districte Administratiu) 6.339,
exclusivament al 2020.
S’han impulsat processos participatius arreu del territori per reforçar la discussió de les polítiques
públiques. Entre d’altres, el “Pla estratègic d'alimentació a Catalunya”, “Ajuda'ns a definir l'Òmnia
del futur”, “Elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya”, “Pacte Nacional per la Interculturalitat”,
“Procés participatiu de l’espai de menjador escolar”, “Procés participatiu del Pacte Nacional per a
la Societat del Coneixement” i “Procés participatiu del Pla Estratègic dels Serveis Socials de
Catalunya” o el “Pla director urbanístic d’Òdena”.

Justícia
-

Entre el 2017 i el 2021, s’hauran posat en marxa 22 nous jutjats a tot Catalunya, amb un cost
de 14,2M€, sense cap aportació expressa per part del Govern espanyol. D’aquests 22 jutjats, ja
n’hi ha 20 d’operatius. Els dos jutjats restants, 1a Instància i Instrucció 6 d'Arenys de Mar i 1a
Instància i Instrucció 6 de Vic, es posaran en marxa en els propers mesos.

-

S’ha continuat el desplegament de l'oficina judicial a Catalunya, la nova organització basada
en els principis de jerarquia, divisió de funcions i coordinació que serveix de suport a l'activitat
jurisdiccional de jutges i tribunals: Cerdanyola del Vallès (1/10/2018), Ripoll (5/11/2018), Vielha e
Mijaran (3/3/2020) i Tremp (estava previst pel 2/4/2020 però per la COVID-19 es va retardar a
l’1/7/2020) i la Bisbal d'Empordà 2/6/2020). També s’ha creat la del partit judicial de Berga que
entrarà en funcionament l’1 de febrer de 2021.

-

S'han destinat anualment 65 M€ per garantir l'assistència jurídica gratuïta a les persones
sense recursos. Més de 170.000 persones sense capacitat econòmica per litigar han disposat
d'un advocat o d’un procurador de forma gratuïta anualment.

-

S'ha creat la Seu judicial electrònica de Catalunya a través de la qual els ciutadans i
professionals de la justícia poden accedir a la informació, als procediments i als serveis electrònics
de l'Administració de justícia a Catalunya.

-

Entre el juliol i l’agost de l’any 2020 s’han celebrat gairebé 6.900 judicis amb
videoconferència als jutjats de Catalunya, el 19 % dels 36.000 judicis programats. Justícia
disposa d’un total de 461 llicències de videoconferències contractades a disposició de
l’Administració de justícia a Catalunya.

-

S’han atorgat d'1.584.910 € als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de
pau el mòdul econòmic corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any
2020. Els jutjats de pau de Catalunya han gestionat, durant l’any 2019, un total de 627.924
actuacions.

-

Fins al 2025 es destinaran 40 M€ per a nous edificis judicials a Catalunya. Comptant les
reformes i manteniment d'antics edificis, la inversió ascendirà als 66 M€.

-

Han entrat en funcionament sis nous jutjats a Barcelona ciutat: els Jutjat de 1a instància, núm. 59 i
60, els Jutjats mercantils, núm. 11 i 12, i els Jutjats Socials núm. 34 i 35. A Badalona, el Jutjat de
1a Instància núm. 8, i a l'Hospitalet de Llobregat, el Jutjat de 1a Instància 8.

-

Ha entrat en funcionament el nou Jutjat Social, núm. 3, a Terrassa. El nou jutjat social és el segon
que el Departament de Justícia posa en marxa a Terrassa des del 2018. Ara fa dos anys, la
Generalitat ja va dotar un altre jutjat de 1a instància, el número 9, especialitzat en assumptes de
família. I està previst que el Jutjat de 1a Instància i Instrucció, núm. 6, d’Arenys de Mar (Maresme)
obri les portes en els propers mesos. A Granollers s’ha posat en funcionament el Jutjat de 1a
Instància núm. 8 i 9, i a Mataró el Jutjat de 1a Instància núm. 9. A Sabadell, els jutjats de 1a
Instància núm. 9 i 10.
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-

També s’han creat set noves places de magistrat en òrgans col·legiats: tres el 2017 per a la
secció d’apel·lacions penals del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i quatre el 2019 per a
l’Audiència Provincial de Barcelona.

-

S'han invertit de 6,5 M€ als jutjats de Sabadell (Vallès Occidental) amb la posada en marxa el 2
de gener de 2020 de dos nous jutjats i les obres de climatització de l'edifici.

-

S'ha previst la inversió d'1 M€ per posar a punt l'edifici principal dels jutjats de Sant Feliu de
Llobregat (Baix Llobregat). Ja han començat les obres de remodelació, reforma i climatització.

-

S’han fet les obres d'arranjament dels jutjats de Rubí (Vallès Occidental) per tal de millorar la
confortabilitat dels treballadors i del públic usuari. Els treballs tenen un cost de 635.946 €.

-

S’han agrupat a l’edifici de Can Fàbregas els jutjats i el Registre Civil de Mollet del Vallès
(Vallès Oriental). El Departament de Justícia pagarà per Can Fàbregas un lloguer mensual de
29.000 € durant 20 anys.

-

El 2019 s’han entregat 41.392.337,5 € als col·legis d’advocats i procuradors de Barcelona,
Granollers, Mataró, Sabadell, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, per atendre les actuacions
d’assistència jurídica gratuïta, el servei públic que garanteix el dret a obtenir defensa i
representació gratuïtes per advocat i procurador quan la persona immersa en un procediment
judicial acredita insuficiència de recursos per litigar. És una xifra semblant a la de cada any.

-

Les mesures penals alternatives (MPA) permeten als òrgans judicials donar una resposta
menys aflictiva que les penes privatives de llibertat per la comissió d’una falta o d’un delicte
lleu o menys greu, alhora que se salvaguarden els drets de les víctimes. Es pretén sensibilitzar
les diferents institucions sobre la necessitat de desenvolupament d’aquest tipus de sancions penals
alternatives a la presó. En el període comprès entre finals del 2017 i principis de novembre del
2020, 4.533 persones del Barcelonès, 1.373 del Baix Llobregat, 751 persones del Maresme, 1.685
del Vallès Occidental i 602 del Vallès Oriental han dut a terme una MPA.

-

El Centre Educatiu Els Til·lers de Mollet del Vallès ha obert un mòdul pioner amb visió feminista
per a menors privades de llibertat. Es treballa l’apoderament de la dona en tots els tallers i activitats
educatives, perquè les noies evitin relacions tòxiques, de dependència o control.

-

El Centre Penitenciari de Dones de Barcelona ha acollit les primeres persones trans inscrites al
Registre Civil amb sexe masculí però que se senten dones.

-

S'ha adjudicat una inversió de 9,4 M€ en obres de millora al Centre Penitenciari Quatre
Camins (La Roca del Vallès) amb la previsió d'acabar-les a finals del 2021.

-

S’ha instal·lat un centenar de càmeres de videovigilància per evitar zones cegues als centres
penitenciaris Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires) i Ponent (Lleida) per acabar així la primera fase
del pla per enregistrar el so i el vídeo de tots els escorcolls, aïllaments i contencions a les presons
de Catalunya.

-

S'ha acordat destinar més de 7 M€, del 2019 al 2021, a les residències penitenciàries per a
presos que arriben al final de la condemna en semi-llibertat. Des de l'estiu de 2018, s’ha ampliat el
seu abast en el territori, amb nous habitatges a l'Alt Empordà, el Barcelonès, el Baix Llobregat
i el Baix Penedès, i ha augmentat un 33% els recursos que s'hi destinen.

-

S'han creat 35 noves places d'internament als centres de justícia juvenil tot recuperant dos
equipaments parcialment tancats per la crisi el 2013, Montilivi a Girona (Gironès) i Til·lers, a Mollet
del Vallès (Vallès Oriental) on s'ha reobert un mòdul amb visió de gènere per a noies de tot
Catalunya. Amb aquest increment de capacitat, els centres educatius passen de 302 a 337 places
(+12 %).
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Ciutadania i drets civils
-

L'Estructura de Drets Humans de Catalunya ha elaborat el primer Pla de drets Humans de
Catalunya 2020-2023, en resposta a l’encàrrec que li havia fet el Govern.

-

S’ha signat l’Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la
xenofòbia, amb la totalitat de les forces polítiques parlamentàries i amb el suport de les institucions
i les entitats socials, per tal d'aconseguir un debat públic responsable al voltant de la immigració i
contra el racisme i la xenofòbia.

-

S’ha desenvolupat el programa de Mentoria Social per a les persones refugiades, a través de
grups d’acollida formats amb mentors i mentores voluntaris. Al final de 2019 s’han format 210
tàndems amb un total de 450 persones refugiades.

-

La inversió en l’obertura de fosses i la identificació de víctimes ha estat de més de 2 M€. En
tres anys, del 2017 al 2020, s’han obert 33 fosses i s’han recuperat les restes de 338 persones. Es
calcula que a Catalunya hi ha unes 20.000 persones enterrades en les 527 fosses documentades.
El Cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme disposa de 6.000 casos
inscrits.

-

S’han expedit 4.136 documents de nul·litat dels judicis franquistes des de que es va posar en
marxa, el 2017. A Catalunya hi ha 66.629 persones contra les quals es va instruir un procediment
judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco.

-

S'ha creat l'Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, un servei perquè l'Església acordi
solucions extrajudicials amb els particulars i les administracions ja que s'ha revelat que l'Església
ha inscrit 3.722 finques al seu nom sense cap títol que n'acrediti la propietat.

-

S'ha creat l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics encarregada de difondre aquests
drets entre la ciutadania, a recollir i acompanyar les eventuals vulneracions d’aquests drets i a
enfortir la col·laboració amb la societat civil organitzada. Ha atès 141 queixes i consultes sobre
violacions de drets fonamentals a les comarques de la Vegueria de Barcelona. La majoria provenien
de la comarca del Barcelonès (89), seguida del Vallès Occidental (19), Maresme (14), Baix
Llobregat (12) i Vallès Oriental (7).

-

S'han instal·lat peces Stolpersteine a diversos pobles i ciutats de Catalunya en record de les
víctimes del nacionalsocialisme. A la ciutat de Barcelona, en record del President de la
Generalitat Lluís Companys. A Sabadell (Vallès Occidental), també se n’hi han instal·lat. Se sumen
un total de 257 llambordes arreu del territori català. Al Cens de deportats catalans i espanyols als
camps de concentració nazis hi ha 9.161 persones deportades registrades, de les quals a l'entorn
de 2.000 són catalanes.

-

En el marc del Pla de Fosses, a la fossa del carrer de Ràfols, a Barcelona (Barcelona), s’hi van
recuperar 4 cossos. A la fossa del cementiri de Castellar del Vallès (Vallès Occidental), s’hi van
recuperar 2 cossos, un dels quals ha pogut ser identificat.

Polítiques d’igualtat
-

En aquest legislatura s’ha aprovat el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022
i del II Programa d’Intervenció Integral contra les violències masclistes 2019-2022.

-

Durant l’any 2019 s’ha realitzat una despesa global de 82,5 M€, amb un increment del 15% en
relació amb el pressupost previst i un 84% de les actuacions executades o iniciades.

-

Des de finals de 2017 i fins a principis de novembre de 2020, les Oficines d’Atenció a la Víctima
del Delicte han atès 7.113 persones del Barcelonès i 1.986 del Baix Llobregat. Durant aquest
mateix període, s’han fet 6.858 actuacions d’assistència a la víctima en casos de violència contra
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la dona al Barcelonès, 2.608 al Baix Llobregat, 1.764 al Maresme, 4.062 al Vallès Occidental i 1.499
al Vallès Oriental.
-

Pel que fa a les trucades a la línia 900 900 120, durant l’any 2019 es van rebre 7.488 trucades
i al 2020 han estat 7.569 trucades.

-

Subvencions a entitats per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès social per
promoure la igualtat efectiva de dones i homes per comarques.
Subvencions
entitats
Baix Llobregat
Barcelonès
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Total

-

2019

2020

20.849

3.249

974.430

1.093.716

8.246

6.741

59.667

3.483

9.090

4.722

1.072.282

1.221.911

Contractes programes per a la prestació del Servei d’informació i atenció a les dones dels ens
locals per comarques.
Comarca
Baix Llobregat
Barcelonès
Maresme
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Total

2019
544.088
230.800
223.202
409.325
133.175
1.542.609

2020
755.601
336.302
307.702
570.168
197.930
2.169.723

-

Per tal d’avançar en la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral, la Generalitat de Catalunya
compta amb un Registre Públic de Plans d’Igualtat per a empreses. Aquest registre atorga a les
empreses i organitzacions un certificat oficial d'adequació del seu Pla a la legalitat vigent i, també,
permet reconèixer i donar visibilitat a les empreses i organitzacions que han elaborat i implantat un
pla d'igualtat.

-

Entre els anys 2018 i 2020 s’han registrat a Catalunya 296 Plans d’Igualtat.

-

A les comarques de Barcelona s’han registrat 191 plans des del 2018.

Seguretat i emergències
-

Més Mossos i bombers arreu de Catalunya. S’han dotat amb més recursos humans i materials:
s'han creat 2.150 noves places en aquests àmbits alhora que s'ha treballat en la millora de les
condicions de treball laboral i d’equipaments dels servidors públics de l’àmbit de la seguretat.
Concretament s’han convocat 1.500 noves places de mossos d’esquadra: 689 efectius ja
s’han incorporat en pràctiques i 750 aspirants iniciaran el curs de formació el gener de 2021. I
referent a Bombers, s’han convocat 650 noves places: 150 bombers es van incorporar el juny
del 2020, 250 s’incorporaran en pràctiques a principis del 2021 i els altres 250 estan en procés
selectiu.
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-

S’ha aprovat l’Acord 2019-2022,que millora les condicions laborals dels Bombers de la
Generalitat després de més de 10 anys de reivindicació.

-

S’ha constituït el Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible per implantar una mobilitat
més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada.

Dades generals de la Seguretat en el conjunt de la vegueria de Barcelona
Mossos d’Esquadra
-

S’han destinat 8.556.578,79 € a millores de les comissaries de la vegueria de Barcelona.

-

Actualment hi han 10.717 Mossos d’Esquadra destinats a la vegueria de Barcelona, tenint en
compte els efectius destinats a les àrees bàsiques policials de la vegueria, les unitats adscrites a
la regió policial i els serveis centrals ubicats en aquest territori. S’ha incrementat un 5 % les
dotacions respecte al 2019. * Dades provisionals 27.10.2020.

Bombers
-

S’han destinat 323.930,35 € en la millora de la comissaria de Granollers.

-

Hi ha destinats un total de 1.307 bombers de la Generalitat, 769 funcionaris i 538 voluntaris
actualment. Cal tenir en compte que l’ajuntament de Barcelona té el seu propi cos de Bombers de
Barcelona.
Comarca

Any 2018

Any 2020 (dades provisionals a
4.11.20)

Any 2019

Funcionaris

Voluntaris

Total

Funcionaris

Voluntaris

Total

Funcionaris

Voluntaris

Total

Baix
Llobregat
Barcelonès

223

163

386

191

132

323

199

133

332

119

10

129

118

8

126

121

8

129

Maresme

76

85

161

78

91

16

78

90

168

Vallès
Occidental
Vallès
Oriental
Total

259

232

491

257

205

462

255

210

465

110

86

196

107

96

203

116

97

213

787

576

1.363

751

532

1.283

769

538

1.307

Seguretat Viària: Plans de seguretat viària
-

S’han implantat plans de seguretat viària als diferents municipis del territori per a la millora i l'impuls
d’una mobilitat sostenible i segura, 3 han estat al 2019, i 1 al 2020.

-

S’ha rebaixat lleugerament l’accidentalitat amb víctimes en el conjunt de les carreteres de la
vegueria de Barcelona entre 2019 i 2018. El decreixement és molt gran aquest 2020 degut a les
restriccions de la mobilitat per la COVID-19.
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Zona interurbana
Comarca

Zona Urbana

Total

2018

2019

2020 (*)

2018

2019

2020 (1)

2018

2019

2020 (*)

1.040

938

507

1.582

1.496

626

2.622

2.434

1.133

Barcelonès

976

916

135

10.185

10.219

5.085

11.161

11.135

5.220

Maresme

464

374

236

713

684

344

1.177

1.058

580

Vallès
Occidental

1.068

1.006

446

1.202

1.224

552

2.270

2.230

998

596

612

358

517

579

267

1.113

1.191

625

4.144

3.846

1.682

14.199

14.202

6.874

18.343

18.048

8.556

Baix
Llobregat

Vallès
Oriental
Total

(*) dades provisionals a 27.10.20

Desglossament de dades per comarques de la vegueria de Barcelona
Barcelonès
Mossos d’Esquadra
-

S’han destinat 4.694.356,06 € de les obres de la comissaria de Sarrià- Sant Gervasi.

-

S’han destinat més 750.000 € millora de la comissaria de les Corts de Barcelona, les instal·lacions
i la climatització.

-

S’han destinat 469.734,86 € de millores de diverses comissaries del Barcelonès.

-

S’han destinat 379.982,32 € de millores de la seu d’Interior, a punt de finalitzar aquesta obra.

-

L’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants a la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, va
ser de 137 durant 2018 i de 140 el 2019. Aquest 2020 s’ha reduït a 95, entre altres motius per les
conseqüències de la pandèmia.

-

Actualment hi han 4.410 Mossos d’Esquadra destinats al Barcelonès, tenint en compte els efectius
destinats a les àrees bàsiques policials del Barcelonès, les unitats adscrites a la regió policial i els
serveis centrals ubicats al Barcelonès. S’ha incrementat un 5,5 % les dotacions.
* Dades provisionals 27.10.2020.

Bombers
-

Hi ha destinats un total de 129 bombers de la Generalitat, 121 funcionaris i 8 voluntaris actualment.
Cal tenir en compte que l’ajuntament de Barcelona té el seu propi cos de Bombers de Barcelona.
Comarca
Barcelonès

2018
Funcionaris

Voluntaris

T

2019
Funcionaris

Voluntaris

T

Any 2020 (*)
Funcionaris

Voluntaris

T

119

10

129

118

8

126

121

8

129

(*)Dades provisionals a 4.11.20
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Seguretat Viària: Plans de seguretat viària
-

S’han implantat 9 plans de seguretat viària als diferents municipis del territori per a la millora i
l'impuls d’una mobilitat sostenible i segura, 3 han estat al 2019, i 1 al 2020.

-

S’ha rebaixat lleugerament l’accidentalitat amb víctimes a les carreteres del Barcelonès entre 2019
i 2018. El decreixement és molt gran aquest 2020 degut a les restriccions d ela mobilitat per la
COVID-19.

Zona
interurbana

Zona
Urbana

Total

Comarca

2018

2019

2020 (*)

2018

2019

2020 (1)

2018

2019

2020 (*)

Barcelonès

976

916

135

10.185

10.219

5.085

11.161

11.135

5.220

(1) dades provisionals a 27.10.20

Baix Llobregat
Mossos d’Esquadra
-

S’han destinat 22.198,61 € en la millora de la comissaria de Sant Feliu de Llobregat.

-

L’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants a la Regió Policial Metropolitana Sud va ser de 59
durant 2018 i de 64 el 2019. Aquest 2020 s’ha reduït a 53, entre altres motius per les conseqüències
de la pandèmia.

-

Actualment hi han 1.690 Mossos d’Esquadra destinats al Baix Llobregat, tenint en compte els
efectius destinats a les àrees bàsiques policials del Baix Llobregat i les unitats adscrites a la regió
policial que actuen en aquest territori. S’ha incrementat un 3,4 % les dotacions respecte al 2019.
* Dades provisionals 27.10.2020.

Bombers
-

Hi ha destinats un total de 332 bombers de la Generalitat, 199 funcionaris i 133 voluntaris
actualment.
Comarca

Baix
Llobregat

Any 2018

Any 2019

Funcionaris

Voluntaris

Total

Funcionaris

Voluntaris

Total

223

163

386

191

132

323

Any 2020
(dades provisionals a 4.11.20)
Funcionaris
Voluntaris
Total
199

133

332

Seguretat Viària: Plans de seguretat viària
-

S’han implantat 28 plans de seguretat viària als diferents municipis del territori per a la millora i
l'impuls d’una mobilitat sostenible i segura.

-

S’ha rebaixat en un 7,1% l’accidentalitat amb víctimes a les carreteres del Baix Llobregat entre
2019 i 2018. El decreixement és molt gran aquest 2020 degut a les restriccions d ela mobilitat per
la COVID-19.
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Zona interurbana

Zona Urbana

Total

Comarca

2018

2019

2020 (*)

2018

2019

2020 (1)

2018

2019

2020 (*)

Baix Llobregat

1.040

938

507

1.582

1.496

626

2.622

2.434

1.133

((*) dades provisionals a 27.10.20n
Maresme
Mossos d’Esquadra
-

S’han destinat 34.893,44 € a la millora de la comissaria de Pineda de Mar.

-

S’han destines 137.931,45 € a la millora de la comissaria d’Arenys de Mar.

-

L’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants a la Regió Policial Metropolitana Nord va ser de 54
durant 2018 i de 56 el 2019. Aquest 2020 s’ha reduït a 49, entre altres motius per les conseqüències
de la pandèmia.

-

Actualment hi han 500 Mossos d’Esquadra destinats al Maresme, tenint en compte els efectius
destinats a les àrees bàsiques policials, unitats adscrites a la regió policial que incideixen en aquest
territori. S’ha incrementat un 4,3 % les dotacions respecte al 2019. * Dades provisionals de 27.10.2020.

Bombers
-

Hi ha destinats un total de 168 bombers de la Generalitat, 78 funcionaris i 90 voluntaris actualment.

Comarca

Maresme

Any 2018

Any 2019

Funcionaris

Voluntaris

Total

Funcionaris

Voluntaris

Total

76

85

161

78

91

169

Any 2020 (dades provisionals a
4.11.20)
Funcionaris
Voluntaris
Total
78

90

168

Seguretat Viària: Plans de seguretat viària
-

S’han implantat 24 plans de seguretat viària als diferents municipis del territori per a la millora i
l'impuls d’una mobilitat sostenible i segura.

-

S’ha rebaixat en un 10 % l’accidentalitat amb víctimes a les carreteres del Maresme entre 2019 i
2018. El decreixement és molt gran aquest 2020 degut a les restriccions d ela mobilitat per la
COVID-19.
Zona interurbana
Comarca
Maresme

Zona Urbana

2018

2019

2020(*)

2018

2019

464

374

236

713

684

Total
2020
(1)
344

2018

2019

2020 (*)

1.177

1.058

580

* Dades provisionals de 27.10.2020

37/39

Barcelona
Balanç 2018/2020

Vallès Occidental
Mossos d’Esquadra
-

S’han destinat 103.073,72 € a millores en comissaries de Sabadell.

-

S’han destinat 917.689,07 € a millora d’accessos i equipaments del Complex Egara de Sabadell.

-

L’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants a la Regió Policial Metropolitana Nord va ser de 54
durant 2018 i de 56 el 2019. Aquest 2020 s’ha reduït a 49, entre altres motius per les
conseqüències de la pandèmia.

-

Actualment hi han 2.998 Mossos d’Esquadra destinats al Vallès Occidental, tenint en compte els
efectius destinats a les àrees bàsiques policials del Vallès Occidental i les unitats adscrites a la
regió policial que actuen en aquest territori i serveis centralitzats ubicats en aquest territori. S’ha
incrementat un 5 % les dotacions respecte al 2019. * Dades provisionals 27.10.2020.

Bombers
-

Hi ha destinats un total de 465 bombers de la Generalitat, 255 funcionaris i 210 voluntaris
actualment.
Comarca

Any 2018

Any 2019

Funcionaris

Voluntaris

Total

Funcionaris

Voluntaris

Total

259

232

491

257

205

462

Vallès
Occidental

Any 2020 (dades provisionals a
4.11.20)
Funcionaris Voluntaris Total
255

210

465

Seguretat Viària: Plans de seguretat viària
-

S’han implantat 19 plans de seguretat viària als diferents municipis del territori per a la millora i
l'impuls d’una mobilitat sostenible i segura.

-

S’ha rebaixat en un 1,7 % l’accidentalitat amb víctimes a les carreteres del Vallès Occidental entre
2019 i 2018. El decreixement és molt gran aquest 2020 degut a les restriccions d ela mobilitat per
la COVID-19.
Zona interurbana
Comarca
Vallès
Occidental

Zona Urbana

Total

2018

2019

2020 (*)

2018

2019

2020 (1)

2018

2019

2020 (*)

1.068

1.006

446

1.202

1.224

552

2.270

2.230

998

(*) dades provisionals a 27.10.20

Vallès Oriental
Mossos d’Esquadra
-

S’han destinat 323.930,35 € a la millora de la comissaria de Granollers.

-

S’han destinat 722.788,91 € a les millores de les instal·lacions de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
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-

L’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants a la Regió Policial Metropolitana Nord va ser de 54
durant 2018 i de 56 el 2019. Aquest 2020 s’ha reduït a 49, entre altres motius per les conseqüències
de la pandèmia.

-

Actualment hi han 1.119 Mossos d’Esquadra destinats al Vallès Oriental, tenint en compte els
efectius destinats a les àrees bàsiques policials, les unitats adscrites de les regió policial que
incideixen en aquest territori i els serveis centrals ubicats en aquest territori. S’ha incrementat un
5,7 % les dotacions respecte al 2019. *Dades provisionals 27.10.2020.

Bombers
-

S’han destinats 1.124.774,67 € a la construcció del Parc de Bombers de Granollers, actualment en
execució.

-

Hi ha destinats un total de 465 bombers de la Generalitat al Vallès Oriental, 255 funcionaris i 210
voluntaris actualment.
Comarca

Any 2018

Any 2019

Funcionaris

Voluntaris

Total

Funcionaris

Voluntaris

Total

110

86

196

107

96

203

Vallès
Oriental

Any 2020 (dades provisionals a
4.11.20)
Funcionaris
Voluntaris
Total
116

97

213

Seguretat Viària: Plans de seguretat viària
-

S’han implantat 26 plans de seguretat viària als diferents municipis del territori per a la millora i
l'impuls d’una mobilitat sostenible i segura.

-

Hi ha un increment durant el 2019 de l’accidentalitat amb víctimes a les carreteres de la comarca,
però el decreixement és molt gran aquest 2020 degut a les restriccions de la mobilitat per la COVID19.
Zona interurbana
Comarca
Vallès Oriental

Zona Urbana

Total

2018

2019

2020 (*)

2018

2019

2020 (1)

2018

2019

2020 (*)

596

612

358

517

579

267

1.113

1.191

625

(*)dades provisionals a 27.10.20
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BALANÇ TERRITORIALITZAT DE L’ACCIÓ DE GOVERN
LEGISLATURA 2018/2020

Catalunya central (Alta Anoia, Bages, Berguedà, Moianès,
Osona i Solsonès)

Índex
BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN
a. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Pressupost, salut, serveis socials, educació, habitatge, cultura
b. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una
fiscalitat justa
Teixit productiu, polítiques agroalimentàries, país viu, infraestructures, mobilitat
c. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança
compartida
Transparència, justícia, ciutadania, igualtat, seguretat i emergències
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BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN

Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Un pressupost que deixa enrere l’austeritat
-

Els pressupostos de 2020 recuperen per primer cop els nivells de despesa corrent de 2010, elevant
fins als 25.106 M€ (+2.127 M€) els fons disponibles dels diferents departaments. Globalment, la
despesa no financera de la Generalitat augmenta fins als 27.512 M€ (+3.070M€) respecte al 2017
i eleva la inversió pública 2.012M€ (+428 M€).

-

Per primer cop, a més, els pressuposts de la Generalitat es troben vinculats amb els Objectius del
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 per a la millora del benestar i el progrés social.

-

Així mateix, el Govern ha fet front a la pandèmia mobilitzant 3.826 M€ en despeses, de les quals
s’han destinat 2.226 M€ a despeses sanitària i sociosanitària al 2020. Així, es van generar 3.165
M€ dels Fons extraordinaris COVID i es va incrementar el dèficit estimat fins als 1.500 M€ per
seguir fent front als compromisos extraordinaris produïts per la pandèmia.

-

El Pressupost 2020 destina 87,9 M€ per a inversions a les comarques de la Catalunya
Central, un increment del 82% en relació al pressupost de 2017.
Inversions reals
(M€)
Alta Anoia
Bages
Berguedà
Moianès
Osona
Solsonès
Catalunya Central

-

Pressupost 2017
0,5
18,7
5,9
nd
11,3
2,2
38,6

1,4
36,3
10,4
2,7
12,5
7,0
70,5

Increment
2020/2017
186,3%
94,0%
77,3%
nd
11,2%
212,5%
82,4%

En el període 2018-2020, la Catalunya Central haurà rebut més de 200 M€ en inversions reals i
transferències de capital.
Inversions i transferències de capital
(M€)
Anoia
Bages
Berguedà
Moianès
Osona
Solsonès
Catalunya Central
Catalunya Central (sense Anoia)

-

Pressupost 2020

TOTAL 2018-2020
54,8
105,3
22,6
4,5
62,4
11,7
261,4
206,6

El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020 contempla partides per a inversions en
infraestructures a la Catalunya Central per un import de 85,6 M€, que representa un increment del
69% respecte del pressupost de 2017. Entre les inversions més destacades hi ha la construcció de
la nova escola El Vinyet de Solsona (2,7 milions) i el nou Centre d'Atenció Primària de
Navarcles (791.963 euros).
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-

A la partida de personal es preveu un increment de 580 efectius, dels quals 508 corresponen a
l’àmbit de l’educació.
Inversions reals €
Anoia
Bages
Berguedà
Osona
Solsonès
Moianès
Catalunya Central

Pressuposts 2020
18.837.120
36.341.352
10.417.337
12.534.359
7.025.063
2.708.235
87.863.465

Variació 2020/2019
44,1%
11,6%
175,1%
-13,0%
230,6%
95,1%
30,5%

Manteniment de la qualitat assistencial
-

S’han aprovat els pressupostos 2020 amb la segona inversió en salut més alta de la història
amb 9.789 M€.

-

La satisfacció en la utilització dels serveis sanitaris ha esta valorada en un 8,1 (darrera
Enquesta plaensa). El tracte rebut per part dels professionals és un dels aspectes més valorats.

-

S’ha reforçat l’assistència primària, fent efectius, al llarg d’aquesta legislatura, 100 M€ addicionals
per a l‘atenció primària que, en el període 2015-2019, s’incrementa un 24%, i s’ha aprovat el Pla
d’enfortiment i transformació de l’atenció primària amb una inversió de gairebé 300 M€ fins
el 2022.
o

S’instal·len mòduls de suport per a l'activitat COVID en 114 centres d'atenció primària
de tot Catalunya. Comporta una inversió de gairebé 300 M€ fins al 2022 per poder fer
PCR i proves fora dels centres, i així esponjar els serveis i garantir la seguretat de
professionals i ciutadans durant la pandèmia. Aquesta actuació s’emmarca en el Pla
d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, amb l’objectiu d’oferir més espai i confort
a la ciutadania. A la Regió Sanitària Catalunya Central està prevista la instal·lació de 14
mòduls de suport que s’ubicaran al costat dels CAP següents: CAP Anoia, CAP Santa
Margarida de Montbui; CAP Vilanova del Camí; CAP Torelló; CAP Osona, CAP Sant Fruitós
de Bages; CAP Gironella; CAP Moià; CAP Navarcles; CAP Puig-reig; CAP Sallent; CAP Sant
Joan de Vilatorrada, i CAP Santpedor.

-

En l’àmbit dels professionals, s’han destinat 639,8 M€ més respecte al 2017, l‘objectiu és millorar
la qualitat de la contractació i també fer noves contractacions (8.000 llocs estructurals). També s’ha
creat el Comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut, que ha fet 30
propostes per millorar el sistema, i s’ha creat el Fòrum de diàleg professional per trobar solucions
amb tots els professionals sanitaris i dissenyar polítiques professionals pels propers quatre anys.

-

A la Catalunya central, en el marc de Pla d’inversions en salut (2018-2020), s’han executat les
obres següents:

-

-

o

Hospital de Vic (àrea de salut mental i quiròfan) 2.500.000 €

o

Consultori de Seva (adequació del local) 500.000 €.

L’activitat assistencial s’ha centrat en garantir la qualitat. A les comarques centrals:
o

2,8 milions de visites anuals a l’atenció primària ( visites gener a setembre incloses TIC)

o

Més de 51.000 altes hospitalàries anuals

o

390.000 atenció d’urgències.

D’altra banda, a fi de millorar l’atenció sanitària:
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o

L'hospital de Berga s’ha integrat al CatSalut, que n'assumeix la plena gestió (2020).
Fins ara, el centre depenia d'un organisme autònom municipal de l'Ajuntament de Berga, el
patronat de l'hospital, que continuarà actiu però per tenir cura de la residència i centre de dia
del Sant Bernabé, exclusivament. La creació de l'empresa Salut Catalunya Central culmina
la integració de l'Hospital Sant Bernabé al CatSalut.

o

Manresa passa a tenir dos serveis d'urgències mèdiques públics 24 hores del dia
(2020). Aquesta nova ampliació horària permet donar resposta des de l'atenció primària a
aquelles urgències que no són hospitalàries. Dona cobertura als 134.000 residents de la
comarca del Bages.

-

La despesa sanitària COVID prevista a tot Catalunya és de 2.106 M€ (a desembre 2020)

-

S’han destinat fins a 236 M€ per recuperar l'activitat ajornada per la COVID-19. Es treballa en
tres àmbits: intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes. Durant el tercer trimestre
2020 s’ha aconseguit realitzar el 95% de l’activitat quirúrgica que es feia el 2019

-

S’ha aprovat el Decret llei per donar compliment al pla de contingència de l'àmbit residencial contra
la Covid-19 (juliol 2020) Inversió de 50 M€ per als propers sis mesos.

-

S’ha previst un estoc de seguretat per 4 mesos a comptar des de principis d’octubre (80.013.000
unitats de material). I en aquest mateix àmbit s’ha realitzat la compra de 230.000 vacunes més
contra la grip i així aconseguir que la campanya comencés al novembre.

Esforç per mantenir els serveis socials
-

L’Estat segueix sense complir el seu compromís d’aportar el 50% del finançament públic de
la Llei de la dependència. El 2018, de cada 10 euros públics, només 1,6 els ha aportat l’Estat i
els altres 8,4 la Generalitat.

-

El Govern ha passat d’aportar 241 M€ el 2008 a 966,5 M€ el 2018, 4 cops més.

Entre els anys 2018-2020 s’ha dotat el món local de la Catalunya Central, a través dels contractes
programa, amb més de 54,1 M€ per finançar serveis socials, la lluita contra la pobresa i el foment de
la cohesió social i la igualtat: 20,1 M€ (2018), 16,5 M€ (2019) 16,4 M€ (2020) i una aportació extra de
1,05 M€ per pal·liar els efectes de la Covid-19.

Anoia
Bages
Berguedà
Moianès
Osona
Solsona
TOTAL

-

2018
2019
2020
4.051.964,15
3.471.036,83
3.514.363,54
5.429.223,42
4.885.837,78
4.851.902,90
2.477.509,59
1.861.762,07
1.806.729,44
1.224.505,60
522.122,28
530.238,06
5.450.955,17
4.906.839,43
4.869.493,41
1.516.910,88
866.273,18
832.269,11
20.151.068,81 € 16.513.871,57 € 16.404.996,45 €

extra covid-19
2020
175.732,67
310.260,12
94.952,53
28.337,43
299.682,26
144.403,50
1.053.368,52 €

A les comarques de la Catalunya Central, entre els anys 2018 i 2020, s’han destinat 565.852 €
(360.428 € el 2018, 185.524 € el 2019 i 19.899 € el 2020) a inversió en equipaments, obres de
millora, d’adequació, o renovació d’equipaments ja existents.

Enfortir el model d'escola catalana i potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació
inclusiva
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-

S’ha avançat en el desplegament del decret d’educació inclusiva, com a eina de cohesió social
i territorial:

-

Es preveu contractar 729 nous professionals el curs 2020-2021, que se sumen als 300
professionals dels dos últims anys, per contribuir a atendre millor l'alumnat amb mesures i suports
adequats a les seves necessitats.

-

La inversió prevista és de 54 M€ per a docents i tècnics, monitors, transport, serveis, formació i
despeses tecnològiques.

-

En el curs 2018-2019 a les comarques centrals*, s’han atorgat 9.574 ajuts en el menjador escolar
per un import de 5,1 M€, 7.561 ajuts en transport escolar** per un import de 7,4 M€ i 2.524 ajuts
per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per un import de 2,5M€.

-

En aquest curs 2020-2021 s’ha incrementat el percentatge de les beques parcials, passant
del 50% al 70% del cost del servei del menjador. Es tracta d’una partida oberta i, per tant,
s’atendran els casos sobrevinguts durant el curs. De moment les dades a la Catalunya central són:
8.114 ajuts del 70% i 918 ajuts del 100%.

-

A les comarques centrals estan en funcionament 8 plans educatius d’entorn a 14 municipis.

-

S’han impulsat els instituts escola com a model públic que potencia la continuïtat i la coherència
del projecte educatiu al llarg de les diferents etapes.

-

o

El curs 2019-2020 es van posar en marxa dos instituts escola a la Catalunya Central:
Pompeu Fabra (El Pont de Vilomara i Rocafort) i Barnola (Avinyó).

o

Aquest curs escolar hi ha 5 nous instituts escola: Institut Escola Renaixença (Els Hostalets
de Pierola); Institut Escola Carles Capdevila (Balenyà); Institut Escola Mossèn Cinto
(Folgueroles); Institut Escola Josep Maria Xandri (Sant Pere de Torelló) i Institut Escola Vall
de Lord (Sant Llorenç de Morunys) –aquest darrer centre per fusió-.

Nou centre educatiu:
o

-

1 centre de nova creació l'escola Voltregà per fusió de dues escoles.

Obres en centres educatius:
Finalitzades:
o

Nova construcció de la Secció d'Institut Serra de Noet a Berga (4.393.030 euros)

o

Ampliació i reforma de l’Escola Gironella (3.434.589,14 euros)

o

Nova construcció de l’Escola Escola Emili Teixidor a Roda de Ter (3.141.149,12 euros)

Projectes en curs:
o

Ampliació i reforma de l’Institut Escola de Castellterçol (4.070.000 euros)

o

Rehabilitació i ampliació l'escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa (1.700.000 euros)

o

Institut Pere Barnils, de Centelles (340.000 euros)

o

Escola Abat Oliba, de Sant Hipòlit de Voltregà (97.000 euros)

o

Institut escola Marta Mata, de Torelló (50.000 euros)

o

Nova construcció de l’Escola el Pla del Puig a Sant Fruitós de Bages (3.562.632 euros)

o

Nova construcció de l’Escola La Serreta a Santpedor (4.022.488 euros),

o

Nova construcció de l’Escola El Vinyet a Solsona (5.295.783 euros)
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o

Nova construcció de la part de secundària de l’Institut Escola Carles Capdevila a Balenyà
(1.400.000 euros)

o

Nova construcció de l’Escola La Popa - ZER El Moianès de Castellcir (1.579.946 euros)

o

Construcció de l’Escola Muntanyola (850.000 euros).

A més de la inversió en obres RAM a les comarques centrals per un valor de 5.531.338 euros.
-

Pla d’Educació Digital 2020-2025 per posar l’accent en la cultura digital. Ara, més que mai, cal
garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra la bretxa digital. S’implementarà en 3 cursos, amb
un pressupost de 184,8 M€ extraordinaris.
o

Es facilitarà 300.000 ordinadors portàtils per a l'alumnat de 3r de l'ESO fins a la
postobligatòria, 110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable.

o

En els centres s’instal·laran 1.230 xarxes LAN WIFI i als docents se’ls facilitarà fins a 85.000
dispositius per poder fer ús des de la seva llar.

-

Es recupera la inversió en l’educació de 0 a 3 anys, tot passant de 0 a 70 M€. Una etapa educativa
clau en el desenvolupament dels infants i en la igualtat d’oportunitats.

-

Per tal de facilitar l’escolaritat dels infants d’1 a 3 anys en els municipis amb baixa densitat
de població i aturar la pèrdua d’alumnes, s’han implantat els ensenyaments de primer cicle
d'educació infantil a les escoles rurals.

-

En els darrers 4 anys hi ha hagut un augment de gairebé 7.000 professors i professores contractats
per l’escola pública. Per al proper curs 2020-2021 es contractaran 8.258 persones entre
personal docent i no docent.

-

S’han atorgat 2.798 beques per un import de 3,5 M€ per a ensenyaments postobligatoris no
universitaris durant el curs 2018-2019 a les comarques centrals*.

-

S’ha implantat el curs 2019-2020 la doble titulació de batxillerat i FP. Es cursarà en 3 anys i
permetrà obtenir dos títols: el de batxillerat i el del cicle formatiu artístic de grau mitjà a l’Institut de
Vic.

-

Impuls de la nova FP, entre els anys 2018 i 2021 es destinen 27 M€ per a diferents programes:
FP dual, nous cicles, formació del professorat, acreditació de competències i oferta de certificats
de professionalitat.
o

Nous cicles formatius a la Catalunya central:
•

Cicle formatiu de grau mitjà de Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi
Natural a l’Institut Quercus (Sant Joan de Vilatorrada).

•

Cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia a l’Institut Guillem Catà
(Manresa) .

•

Cicle formatiu de Direcció de serveis de restauració a l’Institut de Tona.

•

Programes de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar de vendes i oficina d'atenció al públic
a l’Institut Moianès (Moià).
Itinerari formatiu específic (IFE) d’Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives a
l’Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu).

•
o

L’institut de Tona participarà en el projecte per impartir FP per a l’Ocupació (FPO). Fins ara,
aquest tipus d’ensenyament s’impartia exclusivament als centres propis del SOC o bé a
través d’entitats col·laboradores. Permet oferir Certificats de Professionalitat a zones del país
amb manca d’oferta en algunes especialitats.

En el marc de l’emergència educativa, provocada per la COVID-19:
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-

S’han garantit els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari de les beques a través de l’habilitació
de 149.000 targetes moneder amb un cost de 3 M€ setmanals que representen un increment
pressupostari de 400.000 euros/setmanal. També s’han cobert dies no lectius, com les vacances
de Setmana Santa.

-

S’ha activat el “Pla d’Acció Centres Educatius en Línia”, per tal de garantir l’aprenentatge en
línia de l’alumnat, i al mateix temps acompanyar el professorat i els centres en l’ús de les
tecnologies digitals. Amb una inversió de més de 4 M€, s’han repartit més de 34.000 dispositius i
22.500 kits de connectivitat entre les famílies més vulnerables.

*En aquests ajuts estan inclosos els municipis de l’Anoia que han passat a la Vegueria del Penedès
** Una part dels ajuts del transport, els no obligatoris, han estat finançat mitjançant aportacions del Departament d’Educació,
de les Diputacions i de les famílies usuàries d’aquest servei.

Ajuts per a l’habitatge a la Catalunya central
-

Ajuts per al pagament de l’habitatge. Entre el 2018 i el setembre de 2020, s’han concedit 14.138
ajuts, per un import de 20,7 M€, repartits de la següent manera:
o

11.843 ajuts concedits per al pagament del lloguer, per un import de 19,5 M€. (anys 20182019)

o

1.893 ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges gestionats per l‘Agència Catalana de
l’Habitatge, per un import de 363.400 €.

o

402 prestacions econòmiques d’urgència especial per evitar desnonaments, per 818.100 €.

A nivell comarcal, els ajuts s’han concedit de la següent manera:
AJUTS
Anoia
2.621
Bages
5.291
Berguedà
782
Moianès
226
Osona
4.693
Solsonès
525
Total
14.138
import en milers d'euros

IMPORT
3.921,40
7.320,50
993,1
359,4
7.404,30
701,3
20.700

-

Ofideute. Entre el 2018 i el setembre de 2020, el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari
Ofideute ha atès a 497 persones. En 214 casos s’ha iniciat un procés d’intermediació, en els que
s’ha arribat a una solució pactada amb l’entitat financera en 101 casos.

-

Habitatges llogats a través de les borses de mediació. Entre el 2018 i el març de 2020 es van
formalitzar contractes de lloguer a un total de 349 habitatges mitjançant la Xarxa de Mediació per
al lloguer social. Els programes de mediació i cessió gestionaven a 30 de setembre de 2020 un
total de 874 habitatges.

-

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió. L’any 2019, 25 entitats que formen part d’aquesta xarxa, han
gestionat un total de 184 habitatges, un 6,4 % més que l’any 2018.

-

Nombre d'habitatges del parc administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El mes
setembre de 2020, la Generalitat administrava 1.721 habitatges del parc públic i 254 del parc privat,
un 8,9 % més i un 6,7 % més que el 2018, respectivament.
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Anoia
Bages
Berguedà
Moianès
Osona
Solsonès
TOTAL

-

-

2018
2019
2020 (gener-set)
Parc públic Parc privat Parc públic Parc privat Parc públic Parc privat
199
45
219
48
224
48
717
130
778
138
788
138
82
4
82
4
82
5
2
2
2
573
57
605
61
615
61
10
11
12
1.581
238
1.695
253
1.721
254

Construcció d'habitatges amb protecció oficial. Entre el 2018 i el setembre de 2020 s’ha iniciat
la construcció de 67 habitatges amb protecció oficial, i se n’han acabat 33. A més:
o

S’ha adjudicat el projecte de construcció d’un edifici de 24 habitatges a Igualada, amb un
cost previst de l’obra de 2,35 M€, i s’ha anunciat una nova promoció de 36 habitatges
protegits de lloguer a Igualada, a construir entre 2021 i 2023 per 4,8 M€, corresponents a
les convocatòries de 2019 i 2020 del Programa de lloguer assequible de la Generalitat. El
cost previst de l’obra és de 2,35 M€.

o

També s’ha previst la construcció de 30 habitatges a Manresa (febrer 2020).

Habitatges a rehabilitar amb ajut públic. En els anys 2018 i 2019 s’han rehabilitat 500 habitatges,
amb un import subvencionat d’1,2 M€.
Comarca

AJUTS

IMPORT

Anoia

97

224,70

Bages

156

339,80

99

254,1

104

285,80

44

120,7

500

1.225

Berguedà
Osona
Solsonès
Total
import en milers d'euros
Cultura
-

En el període 2018-2020, s’ha donat suport a iniciatives culturals al territori per 207 M€ mitjançant
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

-

S’ha impulsat la sincronització de les polítiques culturals entre administracions i territoris mitjançant
la constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural amb les quatre Diputacions, el
desplegament del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) a Girona, Lleida
i Tarragona, o la compleció de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

-

També cal destacar l’aprovació del Pla de Museus de Catalunya, el pla d'acció de la Generalitat
per al conjunt dels museus del país, que formula una visió clarament renovadora d'allò que han de
ser els museus catalans en l'horitzó de 2030.
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En el conjunt de la Catalunya central:
-

Subvencions del Departament de Cultura (OSIC i ICEC) per comarques en capítol IV i VII:
Anoia
Bages
Berguedà
Moianès
Osona
Solsonès
Total

-

-

Total €
2.592.626,1
3.147.099,1
843.811,3
258.432,2
6.109.724,2
1.068.395,7
14.020.088,60

En el marc de la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya:
o

289.098 € per a la recuperació i valorització de l'obra de Sert a la Catedral de Vic

o

111.590 € per a la restauració i adequació dels espais que conformen l'edifici del Santuari de
la Cova de Sant Ignasi a Manresa

o

S'ha inaugurat la restauració del Monestir de Santa Maria de l'Estany.

o

S'ha inaugurat la reobertura del Teatre Centre de Manlleu (Osona) després d'un període
d'anys de reforma i rehabilitació.

o

S'ha iniciat la tercera fase de rehabilitació del Monestir de Sant Llorenç de Morunys, al
Solsonès.

o

En el marc del programa Temps de Gòtic, en conveni amb “la Caixa” (2018-2027) per a la
conservació de monuments, 30 monuments de tot Catalunya rebran aportacions. Entre
aquests, s’ha donat a l’actuació de conservació i restauració integral del frontal florentí de
l’Església de Santa Maria de l'Alba, a Manresa (125.000 €).

Xarxes territorials. Biblioteques, arxius i museus. Les biblioteques continuen sent una aposta
per la cultura de base per a tothom i a tot el territori i el Govern hi ha fet un esforç amb un increment
del 8% del pressupost per a la compra de fons. S’ha aprovat el Pla de Museus i s’ha anat desplegant
la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, la de les Terres de Lleida i Aran i la de
les Terres de l’Ebre. I, quant a Arxius, després d’un ampli procés de participació ciutadana, el
Govern està enllestint la redacció del Pla Estratègic 2021-2024.
o

984.896 € al Museu Episcopal de Vic.

o

412.000 € per a funcionament i activitats del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

o

1,1M € per adquisició de fons de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública.

o

120.000 € per obres de les biblioteques públiques (2020-2023) del territori

o

S’ha inaugurat l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, setembre de 2019.

-

En el conjunt de Catalunya, s’ha tirat endavant el Pla d’Impuls de la Dansa, amb un increment del
56% de la contractació de companyies de dansa catalanes a Catalunya (excepte Barcelona) i més
de 450.000 espectadors i també s’ha impulsat el Programa.cat, que porta les arts escèniques a 230
municipis fora de Barcelona, que representen el 37,7% de la població

-

A la Catalunya Central, el Programa.cat ha destinat 836.188,4€, destacant:
o

103.303€ a Igualada

o

90.375€ a Torelló

o

57.511€ a Calaf
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-

-

o

51.577€ a Roda de Ter

o

50.047€ a Tona

Fires i festivals: Les persones han estat al centre de les polítiques del Govern i fires i festivals
són un punt de trobada de dos grans objectius: protegir els treballadors de la cultura i promoure
condicions de treball dignes.
o

Transferència a la Fira Mediterrània de 535.000 €

o

1,05 M€ per al Mercat de Música Viva de Vic (30 i 31a. Edició)

o

393.000 € per a la Mostra d’Igualada

o

Subvencions de la ILC a fires i festivals literaris per import de 43.973€

o

S’han declarat els Tonis de Manlleu, Festa Tradicional d'Interès Nacional.

Llengua: la política lingüística es planteja com una eina més de cohesió social. En aquest sentit,
el Govern ha aprovat destinar 1,5 M€ al Consorci per a la Normalització Lingüística per atendre les
conseqüències socials de la Covid-19 estenent la gratuïtat als cursos de nivell Bàsic del primer
trimestre del curs 2020-2021 i reduint un 34% la resta de preus. El Consorci per a la Normalització
Lingüística ha celebrat 30 anys amb 1,9 milions d'alumnes, 83.565 cursos i 137.000 parelles
lingüístiques. A nivell general el 2018-2019 es van fer a tot Catalunya 3.700 cursos amb 80.000
inscrits. A les Comarques Centrals, en aquest període, hi ha va haver 8.076 inscrits en 400 cursos
del CPNL.
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Una economia pròspera, responsable i sostenible per a un nou model productiu i una fiscalitat
justa

Mercat laboral
-

Durant els anys 2018 i 2019 a Catalunya s’han invertit més de 632 M€ en polítiques actives
d’ocupació (301 Me 2019, 330 M€ 2018). Això ha permès realitzar accions que han impactat, cada
any, en més de 230.000 persones i s’han aconseguit més de 12.000 contractes.

-

Pel que fa al pressupost per 2020, aquest s’ha vist incrementat en més de 185 M€ més, per tal de
fer front a la situació generada per la crisi sanitària de la Covid-19.

-

Pel que fa a les comarques de la Catalunya Central, la inversió ha estat de 1,8 M€ per al 2018
i de 2,4 M€ per al 2019.

-

Aquesta inversió s’ha traduït en els següents programes del SOC:
Programa
Joves en pràctiques
Agents d'ocupació i desen local
AODL
30 plus
Fem ocupació per a joves
Accions de formació i oferta
Enfeina't
Treball a barris
Treball i Formació: arrelament
Treball i Formació: Dones
Incorporació majors de 45 anys
Formació Servei atenció a persones

2018
99.000,00

2019
242.000,00

199.889,70
1.207.794,18
11.321,95
134.527,80
55.955,94
19.832,88
38.582,00
76.854,40

180.000,00
1.533.176,53

1.843.758,85 €

232.405,50
55.955,94
19.832,88
19.628,80
38.405,60
9.450,00
80.478,00
2.411.333,25 €

-

Una altra de les prioritats en les polítiques per a la millora del mercat laboral de Catalunya ha estat
la protecció dels sectors més vulnerables amb la posada en marxa de la Renda Garantida de
Ciutadania. La RGC va néixer amb la prioritat de servir com una eina de reinserció laboral per als
col·lectius més vulnerables de la nostra societat.

-

Aquest 2020 la RGC ha arribat a més de 141.097 persones beneficiàries, el doble de les inicials
al 2017, amb una factura mensual de més de 30 M€.

-

Entre 2018 i 2020, s’han destinat 83,7 M€ a la RGC a les comarques de la Catalunya Central,
amb un impacte sobre 25.401 persones destinatàries en els tres anys.
Import €
Expedients
(nombre mig anual)

Destinataris
(nombre mig anual)

2018
27.714.679

2019
28.842.252

2020
27.158.080

TOTAL
83.715.011

3.032

3.264

3.589

9.885

8.137

8.383

8.881

25.401
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Teixit productiu
-

Des de l’any 2018 fins al setembre de 2020, l’Institut Català de Finances i Avalis (Grup ICF) han
formalitzat 7.467 operacions per valor de 2.230 M€. La majoria dels projectes finançats han estat
destinats a pimes i autònoms. L’any 2019 les operacions del Grup ICF ven permetre la creació o
manteniment de 77.000 llocs de treball.

-

D’aquestes, 511 operacions per valor de 145 M€ corresponen a les comarques de la vegueria de
la Catalunya Central i l’Anoia. Durant els primers 9 mesos de l’any (gener-setembre 2020), l’ICF ha
destinat 50,0 M€ en 172 operacions, una xifra comparable al total de l’any 2019 (175 operacions,
59,8 M€).
2018-2020 (set)
Anoia*
Bages
Berguedà
Moianès
Osona
Solsonès

Operacions
104
213
16
nd
169
9

Imports (M€)
23,81
42,79
2,98
nd
62,93
12,23

Catalunya Central
Catalunya Central (sense Anoia)

511
398

144,75
108,71

-

S’ha posat en marxa el programa ProACCIÓ 4.0 amb l'objectiu d'impulsar la transformació de les
pimes catalanes cap a la indústria 4.0. Aquest programa engloba diversos serveis: Servei
diagnòstic avançat 4.0, Programa de Cupons indústria 4.0, Ajuts per impulsar projectes d’innovació
4.0, Línies de finançament (ajudes de fins a 14.000 euros per a acompanyar un miler de pimes en
els seus processos de transformació tecnològica).

-

El PNI ha aconseguit el compliment del 87% del Pacte. En els 2 primers anys s'han executat 796
M€.

-

S'han destinat 6 M€ en ajuts als 20 ens locals per al desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme el 2019. Uns 20 projectes van rebre el 2019 ajuts finançats a partir dels
ingressos de l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) i tenen com a objectiu donar
suport al territori i fomentar el reequilibri turístic.

-

Més de 2.500 empreses de Catalunya han rebut més de 33 M€ en ajuts d’ACCIO per promoure la
innovació i la internacionalització o per augmentar la seva competitivitat.

-

De les 1.100 pimes que s’han acollit als ajuts per a pimes, prop del 50% (566) són de l’àrea
metropolitana i el 20% (233) de les comarques centrals, seguits de les comarques gironines
(8,36%) i el Camp de Tarragona (6,27%).

-

Per mitigar l’impacte de la COVID-19, s’han obert convocatòries d’ajuts de comerç i turisme:

-

32,5 M€ per al turisme, 139 M€ pel Comerç i 14 M€ per a les pimes industrials.

-

Més de 1.100 empreses s’han acollit a aquesta convocatòria de subvencions, pressupostada en
14,1 M€, que ha ajudat a mantenir un total de 9.696 llocs de treball indefinits.

Suport al turisme
-

Dels plans de foment territorial del turisme el 2019, 1 M€ ha anat a la Catalunya Central per
incentivar el turisme. En concret es van atorgar 400.000 € al foment del turisme cultural del
Berguedà, 400.000 € al paisatge, tradició i cultura d’Osona i 200.000 € a la Vall de Lord.
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-

S'ha impulsat una campanya estiuenca per reforçar les 27 destinacions de turisme familiar
catalanes certificades. Berga és una d’aquestes 27 destinacions familiars que promociona el nou
espai web de l'Agència Catalana de Turisme. Entre l'oferta de la capital berguedana que apareix
al web de l'ACT hi destaca l'activitat a la Serra de Queralt, que ofereix la possibilitat de gaudir de
diferents activitats com ara el senderisme, BTT, parapent, entre d'altres. L'oferta també destaca
itineraris i rutes per fer excursions; activitats nàutiques al pantà de la Baells i de turisme actiu i
d'aventura; museus i espais culturals adreçats a tots els públics, l'Espai d'Interpretació de la Natura
del Berguedà i la colònia minera de Sant Corneli (Cercs) on es troba el Museu de les Mines de
Cercs.

Suport al comerç
-

Entre el 2018 i el 2020, s’han donat prop de 2,8 M€ d’ajuts al comerç a la Catalunya Central:
265.155 € a l’Anoia, 904.387 € al Bages, 574.000 € al Berguedà, 794.311 a Osona i 172.305 € al
Solsonès.

El comerç és altre dels sectors més afectats per la COVID.
-

Un total de 161 establiments comercials berguedans han rebut 401.260 euros en subvencions per
reactivar el comerç.

-

S’ha concedit un ajut d’1,5 M€ a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena afectats per la COVID19 per donar ajuts directes als comerços de 1.000 ó 1.500 euros. Un miler de comerços es poden
veure beneficiats per aquests ajuts.

Suport pimes
-

138 empreses de la Catalunya Central han rebut gairebé 2 M€ en ajuts d’ACCIO l’any 2019:
ajuts per inversions d’alt impacte, per reforçar la competitivitat, ajuts a la innovació, d’indústria 4.0
i internacionalització.

-

Ajuts covid-19 per a les micro i petites empreses industrials pel manteniment de l’ocupació: 234
micro i petites empreses industrials han rebut ajuts per gairebé 3 M€ que han ajudat a 2.016
treballadors amb contracte indefinit.

-

S’han fet 75 assessoraments a empreses de la Catalunya central, acompanyat en 70 projectes
d’internacionalització i 7 empreses han participat en missions d’internacionalització.

-

La FUE (Finestreta Única Empresarial) està implantada en el 98% dels ajuntaments de
Catalunya. Està en curs d’adherir-se Sabadell.

Coneixement
-

Tots els Partits i la societat científica ha avalat al Pacte Nacional per a la Societat del
Coneixement PN@SC, per posar més recursos en recerca i innovació.
-

Estan en marxa 14 projectes de Doctorat Industrial a la Universitats de Vic per un import de
546.288 €.

Polítiques agroalimentàries
-

Per garantir la integritat del sector ramader, i en especial del sector porcí:
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-

o

S’ha aprovat, després d’anys de debat i assolint consens amb el sector, el Decret de gestió
de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes. Es preveuen tres grans línies
d'actuació: la millora en origen en la gestió de les dejeccions, la innovació i millora en les
aplicacions als sòls i el control i el seguiment d'aquestes aplicacions, garantint la seva
traçabilitat.

o

S’ha posat en marxa un pla de lluita contra la Pesta Porcina Africana que augmenta els
controls a les explotacions porcines i el transport, i un Pla de Contingència per prevenir la
malaltia.

S’ha reforçat la millora de sectors estratègics:
o

S’han destinat ajuts a compensar les pèrdues que ha ocasionat la plaga de míldiu 2020
en explotacions vitivinícoles. Concretament a la Catalunya Central s’han destinat 477.355,59
€

o

Per a reforçar el cultiu de la tòfona negra s’ha aprovat el pla d’acció per al
desenvolupament del sector tofoner per incrementar la producció, dinamitzar el consum i
estructurar un sector fort i competitiu.

-

S’ha apostat per incrementar el valor de productes agroalimentaris i donar més sortides als
productors a través del Decret de venda de llet crua de vaca, que permet la venda directa al
consumidor final, i el Decret de comercialització de la carn de caça, que garanteix la màxima
seguretat d’aquests aliments.

-

S’ha consolidat el Consell Català de l’Alimentació com a fòrum d’anàlisi, debat i proposta d’una
nova política alimentària de país basada en la producció local i la gestió sostenible del medi. S’està
finalitzant el procés participatiu i es preveu disposar en breu del Pla estratègic de l’Alimentació a
Catalunya. S’ha impulsa la marca 'Catalunya on el menjar és cultura' per identificar l'estratègia
alimentària de Catalunya.

-

Al llarg de 2018 i 2019 a la Catalunya Central s’ha destinat un total de 83,8 M€ en ajuts
directes de la PAC, que han beneficiat al sector agrícola i al ramader. De tots els ajuts directes,
els més rellevants són els pagament bàsic, que han beneficiat a més de 800 beneficiaris anuals.

-

En concret, els sector agrari i ramader ha rebut, a nivell de comarca, ha rebut els següents ajuts
directes:

-

o

Anoia: 10,1 M€ a un mínim de 740 beneficiaris anuals.

o

Bages: 17,7 M€ a un mínim de 805 beneficiaris anuals.

o

Berguedà: 12,7 M€ a un mínim de 384 beneficiaris anuals.

o

Osona: 31,2 M€ a un mínim de 405 beneficiaris anuals.

o

Solsonès: 12,1 M€ a un mínim de 508 beneficiaris anuals.

Pel que fa als ajuts de reestructuració de la vinya, s’ha destinat 0,56 M€ a 63 beneficiaris, per fer
millores en les seves plantacions de vinya.

Món rural
-

S’ha donat suport a l’aprovació i desplegament de la Llei d’espais agraris, per assegurar la
capacitat productiva del camp i posar en producció terres en desús. També s’ha donat llum verda
a la creació de l'Agenda Rural de Catalunya per identificar els problemes amb els quals s’enfronta
l’espai rural i buscar solucions per com afronta.

-

S’ha impulsat i consolidat el cos d’Agents Rurals, amb l’aprovació del nou Pla Estratègic del Cos
dels Agents Rurals 2019-2024, el reglament d'armes i el de 2a activitat dels agents. Les
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mesures permetran un desplegament efectiu del Cos, amb la creació de 350 noves places de
personal, el desenvolupament de l’estructura de comandament i la implementació de noves
tecnologies per fer més efectiu el Cos.
-

El Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 ha suposat una forta inversió a les
comarques rurals. En concret, a Catalunya els pagaments d’ajuts establertes en el sistema integrat
per la campanya 2019 ascendeixen a un total de 41.873.731 €. En destaquen algunes línies:
Ajuts a la instal·lació de joves agricultors: el 2019 a les comarques centrals ’han incorporat
al camp 204 joves agricultors i s’ha destinat en total 770.953 €
Durant el 2018 i 2019 s’han atorgat els següents ajuts per a projectes de diversificació
econòmica de les zones rurals:
- Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, que actua a les comarques de
l’Anoia, El Bages, el Solsonès i la Segarra: 1,5 M€

o
o

- Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central que actua a les comarques del Berguedà̀,
Osona, el Moianès i el Bages, i que el 2018-2019 : 1,3 M€
S’han aprovat els següents ajuts a explotacions agràries per a fer inversions per a la millora
de la competitivitat 2018 i 2019 L’import total d’ajut atorgat ascendeix a més de 5 M€, que
permetran modernitzar les explotacions i fer-les més viables.

o

2018
Anoia
19
Bages
19
Berguedà 20
Osona
18
Solsonès 21
97

Import
357.094,86
535.881,69
921.095,66
484.188,31
883.886,57
3.182.147,09 €

2019
25
14
18
11
18
86

Import
397.155,06
278.858,58
461.501,54
248.851,55 €
659.027,32
2.045.394,05 €

-

En política forestal cal destacar els ajuts a la gestió forestal sostenible de boscos públics per al
2018 i 2019 a Catalunya han suposat una inversió de més de 1,1 M€, destinat al manteniment de
boscos.

-

Al llarg del 2019 i el 2020 s’han aplicat tractaments aeris per al control de la processionària del
pi al Berguedà i el Solsonès.

País viu
-

Volem connectar amb fibra òptica pública tots els municipis catalans l’any 2023, que
garantiran la connectivitat, l’equilibri territorial i la cohesió social a tot el país. L’any 2020 es preveu
enllestir la connexió de totes les capitals de comarca, i tots els municipis al seu pas. Així
s’aconseguirà una cobertura de 6,4 milions d’habitants, el 84% de la població de Catalunya i 6.000
quilòmetres. A finals del 2019 es comptava amb connexió a 29 capitals de comarca i el 2020 s’ha
fet arribar a 13 capitals més (a la vegada que a 51 municipis de 16 comarques i 43 nous polígons
industrials). En total s’han destinat 70,5 M€ en aquesta legislatura per desplegar la xarxa de fibra
òptica a Catalunya.
-

A la Catalunya Central, aquesta legislatura s’han desplegat 39,6 km 10 M€: 7.783 metres
de fibra òptica a l’Anoia, 76.830 m. al Bages, 36.602 m. al Berguedà, 60.616 m. a Osona i
16.899 m. al Solsonès, que fan gairebé 200.000 metres a la Catalunya Central.
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Comarca
Anoia
Bages
Berguedà
Moianès
Osona
Solsonès
Catalunya Central

Desplegament
Pressupost/comarca M€
21.922
0,8
48.856
1
81.315
4,3
18.577
0,4
7.662
0,5
32.733
1,6
211.065
8,6

-

En el marc de l’estratègia “País Viu”, s’han impulsat els ajuts de dinamització territorial. Van
destinats a municipis de fins a 2.000 habitants que tenen estratègies per a lluitar contra la pèrdua
poblacional i l'envelliment. L'objectiu és que els ens locals puguin implementar les seves
inversions de fins a 50.000 euros que tinguin un valor afegit en l’àmbit de les noves tecnologies,
l’impuls turístic o la preservació del patrimoni.

-

A la Catalunya central , la inversió ha estat de 2.438.653,12 €:
Comarca
Anoia

Actuacions
12

Pressupost €
2.019.938,60

Subvenció €
439.879,80

Bages
Berguedà
Moianès
Osona

7
15
4
16

555.748,91
996.882,61
349.711,18
1.546.614,49

263.892,22
532.311,33
157.003,58
583.182,96

Solsonès
Total

12
66

780.367,81
6.249.263,6

462.383,23
2.438.653,12

-

S’han destinat 250 M€ als municipis de Catalunya a través del PUOSC 2020-2024. S’estructura
en dues línies. La primera és de 160 milions i hi han optat tots els ens locals; i la segona és de 90
milions i es destina, específicament, a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants.
És el principal instrument de cooperació econòmica de la Generalitat per dur a terme noves
infraestructures i serveis de competència municipal des del 1980 malgrat desaparèixer durant
la crisi econòmica i durant aquell període es va crear un pla de manteniment amb una dotació petita

-

Per comarques a la Catalunya central , la inversió PUOSC ha estat de 43,4M€ a través 393
expedients d’actuacions.
Comarca

Pressupost €

Subvenció €

Anoia

Núm. Exp. Per tipus ens
CC
EMD
MU
1
78

Total
79

16.767.538,37

8.250.475,57

Bages

2

59

64

22.061.267,26

7.463.550,40

Berguedà

1

68

69

16.167.051,55

7.605.517,92

Moianès
Osona

2
1

22
108

24
111

6.082.118,95
40.158.484,92

2.787.743,52
12.306.341,69

3

2
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Solsonès
Total general

3
10

1
6

42
377

46
393

7.533.805,87
108.770.266

5.041.240,60
43.454.869,7

-

Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya. Es tracta d’un
fons Europeu de Desenvolupament Regional que prioritza les inversions en els àmbits de la
innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda. En les 4 convocatòries
de FEDER eixos 4 i 6 s’han acollit 203 beneficiaris i s’han atorgat 76,9 M€ per a un total d’inversió
de 153,9 M€.

-

Per comarques a la Catalunya central , la inversió ha estat de 13.719.922,04 euros de subvenció
atorgada.
COMARCA

subvenció FEDER €

Anoia
Bages
Berguedà
Osona
Solsonès
Total

2.475.254,44
3.476.689,50
3.187.028,75
3.834.746,61
746.202,74
13.719.922,04

-

Fons de Cooperació Local. El 2020, s’ha fet increment del 3,4% que representa un increment
total de la partida en 4,4M€. Aquest increment s’ha distribuït de manera proporcional entre els
consells comarcals per millorar la seva liquiditat i en tant que són proveïdors de serveis al món
local.

-

Actuacions extraordinàries derivades dels efectes climatològics. Durant aquest mandat s'hi
ha destinat cada any entre 1 i 1,2 milions d'euros amb ajuts als ens locals. Durant el 2020, a causa
de la gran afectació dels temporals Dana i Glòria, s’ha fet una provisió extraordinària de 35
milions d’euros: 11 milions d’euros per pal·liar els efectes dels temporals en els sectors agrari i
pesquer de les zones més afectades. Una segona línia de 10 milions d’euros per a la realització
d'actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d'abastament d’aigua. 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. També s’ha signat un conveni amb el ministeri de Política
Territorial i Funció Pública que permetrà destinar 37 milions d'euros a pal·liar els efectes
d’aquest dos temporals.

-

S’han destinat 254.394,32 € a pal·liar els efectes de la DANA i el Glòria a les comarques de la
Catalunya Central.

Ordenació del territori
-

S’ha aprovat el Pla director urbanístic de les Vies Blaves de Barcelona. El PDU permetrà crear
283 quilòmetres de camins per a vianants i ciclistes al llarg dels rius Llobregat, Anoia i Cardener.
Afecta a les comarques del Berguedà, Solsonès, Bages i Anoia.

-

També s’ha aprovat el Pla director urbanístic de l'activitat minera al Bages. Abasta els 11
municipis de la comarca que allotgen algun tipus d'instal·lació minera, per tal de garantir la visió de
conjunt.

-

S'ha iniciat la tramitació del pla director per a ordenar i impulsar l'activitat econòmica sostenible
a la Plana de Vic.
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-

S’ha impulsat un Pla per ampliar el Parc de l’Agulla i millorar el seu entorn natural i agrícola, al
Pla del Bages (entre Manresa i Sant Fruitós de Bages).

Infraestructures i mobilitat
-

En el període 2018-2020, s’han concedit 10,2 M€ a les comarques de muntanya per a millores i
manteniment de camins públics de la xarxa veïnal i rural.

-

A les comarques de la Catalunya Central, Girona s’han concedit 1.501.646 € a la comarca del
Berguedà i 1.033.701 € a la comarca del Solsonès.

Xarxa viària
-

Les inversions en xarxa viària arribaran a 26,9 M€ en el període 2018-2021 a la Catalunya
central.

-

Actuacions finalitzades:

-

-

o

Implantació de sistemes de gestió de la seguretat viària a la C-55, del PK 18+500 al 26+500.
Tram: Castellbell i el Vilar – Manresa.

o

Millora de l'enllaç entre la carretera de Viladordis i la ronda de Manresa. Carretera C-55, PK
29+700. Tram: Manresa

o

Acord per a la rebaixa de les tarifes del peatge de la c16 en diversos trams. (Vigent a partir
de l’octubre del 2020 i condicionat a l’ús de mitjans telemàtics).

S’estan executant:
o

Pont sobre el riu Llobregat a Cabrianes. Carretera B-430, PK 0+800. Tram: Sallent.

o

Prolongació de l'avinguda Països Catalans entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de
la Riba. Tram: Manresa.

S’han anunciat les obres següents:
o

Condicionament de la carretera C-15, entre el PK 13+000 i el 44+380, i millora de la seguretat
viària a la carretera C-37, entre el PK 68+850 i el 93+355. Tram: Vilafranca del Penedès Vilanova del Camí-Manresa.

o

Millora de les característiques superficials del ferm i reestudi de la secció transversal.
Carretera C-55, del PK 11+400 al 18+500, i C-58, del PK 37+790 al 38+1455. Tram: Collbató
- Castellbell i el Vilar.

o

Nova rotonda a l'enllaç Nord de Tona de la carretera C-17, a l'alçada del PK 52+800, marge
dret, i adequació del vial de servei de la carretera C-17, entre el PK 51+300 i el PK 53+530,
marge dret. Tram: Tona.

o

Eix del Llobregat. Desdoblament de la C-16, del PK 96+500 al 102+500. Implantació d’un
tercer carril reversible, del PK 102+500 al 117+300. Berga – Bagà, amb un pressupost previst
de 200 M€. En licitació la redacció de l’actualització del projecte constructiu. Es preveu la
licitació de les obres el 2021.

Transport públic de viatgers per carretera
-

S’ha millorat la freqüència en hores punta de la línia exprés e12 Vic – Barcelona de dilluns a
divendres feiners, diversos serveis de transport a la comarca d'Osona i la comunicació de Vic amb
la Universitat Autònoma de Barcelona.
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-

S’ha incorporat a la xarxa exprés.cat els serveis de bus entre Manresa i Barcelona.

-

S’han millorat les connexions de bus entre alguns pobles i capitals de comarca per poder donar un
millor servei a l’alumnat dels Instituts, als estudiants universitaris, a les persones que tenen visites
mèdiques o hospitalàries, per millorar la intermodalitat amb altres mitjans de transport i per oferir
més servei els festius i caps de setmana.

-

S’han establert nous serveis de transport públic a la demanda al Berguedà, al Bages i al Moianès,
a Osona.

-

Les aportacions per millores en el transport públic en el període 2018-2020 en el conjunt de
Catalunya han estat de 10,8 M€. A la Catalunya Central les aportacions han estat les següents:
Comarca
Anoia
Bages
Berguedà
Moianès
Osona
Total

IMPORT CONCEDIT
189.250,28
582.176,93
396.163,27
276.598,32
1.319.205,83
2.763.394,63

-

S’ha aprovat el Pla director de mobilitat del sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona
2020-2025 (pdM 2020-2025), elaborat pel Consorci Autoritat del Transport Metropolità, i que abasta
a totes les comarques de la Catalunya Central excepte el Solsonès.

-

S’ha creat la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central, que ha de permetre la participació en
la gestió i l’elaboració dels instruments de planificació de la mobilitat en aquests àmbit territorial.

Xarxa ferroviària
-

S'ha presentat el nou sistema de Rodalies de Lleida, que millora la mobilitat interna i les
connexions amb el Bages i l'àrea de Barcelona. El pla de millora suposarà una inversió de 60 M€ i
els nous serveis ferroviaris al corredor entre Lleida i Manresa es podran posar en funcionament el
2024. El Govern ha encarregat ha Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la millora dels serveis
ferroviaris de rodalies de Lleida-Cervera-Manresa

-

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha licitat l'estudi informatiu per a l'ampliació i
integració urbana de la línia Llobregat-Anoia a Manresa.

-

Inversions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya l’any 2020. Destaca la inversió de 2,4 M€
al Cremallera de Montserrat:
o

Anoia

7.799.127,85 €

o

Bages

13.681.829,71 €

o

Berguedà

156.042,76 €

Infraestructures aeroportuàries
-

Treballs d’adequació de l’aeròdrom d’Igualada (Anoia). Any 2018, 182.638,74 €

Sostenibilitat
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Actuacions d’emergència per la llevantada d’octubre de 2018, la DANA d’octubre de 2019 i el
temporal Gloria de gener de 2020
-

L'Agència Catalana de l'Aigua destina més de 50 M€ en restauració de rius i reparació
d'infraestructures del cicle de l'aigua afectades pel temporal Gloria: 10 M€ per a reparar
infraestructures d'abastament en alta; 8 M€ per a reparar danys de la xarxa ATL; 24 M€ en
actuacions d'adequació de les lleres i 6,6 M€ per a reparar danys en sistemes de sanejament. En
total estan previstes prop de 620 actuacions en lleres fluvials; 280 a la demarcació de Girona, 250
a Barcelona, 12 a Tarragona, 27 a Terres de l'Ebre i 50 a la demarcació de Lleida. Pel que fa a la
DANA d’octubre de 2019, s’han destinat 10,7 M€ per reparar les lleres de les conques internes, els
sistemes públics de sanejament en alta, les infraestructures d’abastament en alta, i la xarxa de
control de l’Agència Catalana de l’Aigua.

-

L’Agència Catalana de l’Aigua ha fet 52 actuacions als rius de la Catalunya Central per reparar les
destrosses causades pel temporal Gloria del mes de gener de 2020, amb una inversió propera als
377.000 S’han dut a terme 32 actuacions al Bages, 15 al Berguedà, 4 a l’Anoia i 1 al Solsonès per
adequar les lleres, retirar les acumulacions de vegetació i garantir la lliure circulació de l’aigua,
minimitzant el risc d’inundacions.

Cicle de l’aigua
-

Subministrament o abastament d’aigua. Al llarg del cicle de planificació 2016-2021, l’ACA ha
atorgat més de 12,5 M€ en subvencions a ajuntaments, consells comarcals i mancomunitats de
municipis per a millorar l’abastament d’aigua en alta. Aquests subvencions inclouen també
l'elaboració de Plans Directors de l’Aigua, la instal·lació de comptadors i les xarxes supramunicipals
d’abastament.
Destaca l’entrada en servei la conducció de més de 76 quilòmetres que uneix l'embassament
de la Llosa del Cavall amb la xarxa de proveïment del Ter Llobregat. Aquesta nova
infraestructura millorarà el subministrament d'aigua a les comarques de l'Anoia, el Solsonès i el
Bages, a municipis que no estaven connectats a cap xarxa d'abastament supramunicipal i que han
tingut problemes d'abastament, tant en quantitat com en qualitat.
A nivell comarcal, les subvencions s’han repartit de la següent manera:
Comarca
Anoia
Bages
Berguedà
Moianès
Osona
Solsonès
Total

-

IMPORT CONCEDIT
2.772.164,21
1.001.495,93
1.099.745,52
862.851,07
5.855.582,43
935.944,88
12.527.784,04 €

Depuració i sanejament d’aigües residuals. Entre 2018 i 2020 s’han executat 24 actuacions
de millora del sanejament d’aigües residuals, amb una d’inversió de 5,2 M€. I actualment hi ha en
diverses fases de redacció, preparació o execució 23 actuacions per gairebé 33 M€. Destaca la
inauguració de la depuradora de Borredà, la 14a en servei al Berguedà, o la redacció del projecte
d’ampliació i millora de la reducció de nitrogen i eliminació de fòsfor de l'EDAR d'Igualada, amb un
pressupost de 12,1 M€.
A nivell comarcal, les dades són les següents:
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INVERSIONS
COMARCA INVERSIONS EN
CURS
FINALITZADES
Anoia
16.567.550
625.000
Bages
5.869.846,40
3.764.069,10
Berguedà
4.773.654
0
Moianès
3.724.586,40
501.391
Osona
1.212.234,45
344.501,30
Solsonès
840.000
0
Total
32.987.871 €
5.234.961,40 €

-

Inversions en manteniment i conservacions de lleres dels rius. Els anys 2019-2020 s’han
destinat 174.467,26 € a actuacions en trams no urbans (100% a càrrec de l’ACA) i 193.650,31 € a
trams urbans (80% del finançament a càrrec de l’ACA i el 20% restant a càrrec dels municipis).

-

Inversions en manteniment i conservacions d’embassaments. L’ Agència Catalana de l’Aigua
destinarà més de 704.000 € a la presa de Sant Ponç, al Solsonès, amb l’objectiu de millorar la
seguretat estructural i reduir les possibles subpressions en els seus fonaments.

Gestió dels residus
-

Subvencions directes de l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) en el període 2018-2020
o

5,4 M€ per a les obres, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de la segona fase
del buidat del dipòsit controlat de residus de la construcció de Seva (Pedrera Sant Antonio).

o

4,4 M€ per a la millora de les infraestructures de la planta de compostatge de la fracció
orgànica de residus municipals de Jorba.

o

403.957 € al Consell Comarcal del Berguedà per finançar l’onzena fase d’ampliació del dipòsit
controlat de residus municipals de la comarca.

o

100.000 € al Consell Comarcal del Berguedà per a les actuacions prèvies per a la construcció
del Centre de Tractament de Residus Municipals del Berguedà.

o

50.000 € al Consell Comarcal del Solsonès, per a la redacció del projecte d'ampliació del
dipòsit de Clariana de Cardener.

-

També està prevista una nova instal·lació de tractament de la fracció RESTA al Bages La inversió
per enguany serà de 2 M€, i la inversió total prevista serà de 10,5 M€.

-

Subvencions concedides per l’ARC per a ajuts per a la recollida de residus, per a la
reutilització, per a la valoració. Entre els anys 2018 i 2019 s’han atorgat de 2,5 M€ per a ens
locals i 1,7 M€ per a entitats sense ànim de lucre, universitats i empreses.
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Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Govern obert i transparent per a la confiança i la justícia social
-

S'ha aprovat l'Estratègia de lluita contra la corrupció. Un paquet de 25 mesures que s'han
d'implementar durant els anys 2020 i 2021. S’ha constituït l’Espai de participació ciutadana i s’ha
posat en marxa el Programa de suport a la implementació de l’Estratègia. Quan encara queda més
d’un any per a la seva implementació, del total de 25 actuacions previstes 24 ja han estat iniciades
i, de les 90 subactuacions a executar, 17 ja es troben completades (19%), 49 en curs (54%) i
únicament 24 encara no s’han iniciat (27%). La darrera ha estat la posada en marxa la Bústia
ètica, que permet a qualsevol persona alertar de males pràctiques o corrupció a la Generalitat de
forma anònima en tres àmbits: alts càrrecs i personal directiu, contractació pública i personal de la
funció pública.

-

S'ha aprovat l'Estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a la Carta
Internacional de Dades Obertes, amb l’objectiu de gestionar i donar visibilitat de forma integral a
totes les dades de les administracions públiques catalanes. En el marc d’aquesta Estratègia, s’ha
iniciat un projecte d’elaboració d’un Inventari de Conjunts de Dades de la Generalitat de
Catalunya per fomentar l'ús de les dades i la presa de decisions basades en aquestes.

-

S’han realitzat trobades amb ajuntaments per impulsar, arreu del territori, polítiques que
fomentin la integritat pública, l’obertura de dades i la participació. La Xarxa de Governs
Transparents comparteix aquesta estratègia.

-

El Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2015-2018 va fer aflorar 740,54 M€ en els quatre
anys de vigència. L’ATC va aflorar 203,7M€ en el primer any de vigència del nou Pla de
prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, un
màxim històric. Dins de les mesures del nou Pla s’inclou la publicació de la llista de deutors per
quantitats superiors a 1M€, iniciada aquest 2020.

-

Entre 2018 i 2019, el nombre de persones ateses a les oficines pròpies de l’ATC de Manresa i Vic
es va incrementar un 17,8%, fins a les 14.074; un creixement que s’ha vist interromput per la
situació de pandèmia, en què s’han potenciat els sistemes d’atenció a distància.
Persones ateses
VIC
MANRESA

2018
4.701
7.668

2019
5.000
9.074

2020-set
1.778
3.600

L’ATC també està present al territori a través de les oficines compartides de Berga, Igualada i
Solsona i la Xarxa de Tributs de Catalunya amb les diputacions catalanes.
-

S’han impulsat processos participatius arreu del territori per reforçar la discussió de les polítiques
públiques. Entre d’altres, el “Pla estratègic d'alimentació a Catalunya”, “Ajuda'ns a definir l'Òmnia
del futur”, “Elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya”, “Pacte Nacional per la Interculturalitat”,
“Procés participatiu de l’espai de menjador escolar”, “Procés participatiu del Pacte Nacional per a
la Societat del Coneixement” i “Procés participatiu del Pla Estratègic dels Serveis Socials de
Catalunya” o el “Pla director urbanístic d’Òdena”.

Justícia
-

Entre el 2017 i el 2021, s’hauran posat en marxa 22 nous jutjats a tot Catalunya, amb un cost
de 14,2M€, sense cap aportació expressa per part del Govern espanyol. D’aquests 22 jutjats, ja
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n’hi ha 20 d’operatius. Els dos jutjats restants, 1a Instància i Instrucció 6 d'Arenys de Mar i 1a
Instància i Instrucció 6 de Vic, es posaran en marxa en els propers mesos.
-

S’ha continuat el desplegament de l'oficina judicial a Catalunya, la nova organització basada
en els principis de jerarquia, divisió de funcions i coordinació que serveix de suport a l'activitat
jurisdiccional de jutges i tribunals: Cerdanyola del Vallès (1/10/2018), Ripoll (5/11/2018), Vielha e
Mijaran (3/3/2020) i Tremp (estava previst pel 2/4/2020 però per la COVID-19 es va retardar a
l’1/7/2020) i la Bisbal d'Empordà 2/11/2020). També s’ha creat la del partit judicial de Berga que
entrarà en funcionament l’1 de febrer de 2021.

-

S'han destinat anualment 65 M€ per garantir l'assistència jurídica gratuïta a les persones
sense recursos. Més de 170.000 persones sense capacitat econòmica per litigar han disposat
d'un advocat o d’un procurador de forma gratuïta anualment.

-

S'ha creat la Seu judicial electrònica de Catalunya a través de la qual els ciutadans i
professionals de la justícia poden accedir a la informació, als procediments i als serveis electrònics
de l'Administració de justícia a Catalunya.

-

Entre el juliol i l’agost de l’any 2020 s’han celebrat gairebé 6.900 judicis amb
videoconferència als jutjats de Catalunya, el 19 % dels 36.000 judicis programats. Justícia
disposa d’un total de 461 llicències de videoconferències contractades a disposició de
l’Administració de justícia a Catalunya.

-

S’han atorgat d'1.584.910 € als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de
pau el mòdul econòmic corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any
2020. Els jutjats de pau de Catalunya han gestionat, durant l’any 2019, un total de 627.924
actuacions.

-

Fins al 2025 es destinaran 40 M€ per a nous edificis judicials a Catalunya. Comptant les
reformes i manteniment d'antics edificis, la inversió ascendirà als 66 M€.

-

Està previst que el Jutjat de 1a Instància i Instrucció, núm. 6, de Vic (Osona) obri les portes en els
propers mesos.

-

El 2019 s’han entregat 2.516.471,5 € als col·legis d’advocats i procuradors de Manresa i Vic
per atendre les actuacions d’assistència jurídica gratuïta, el servei públic que garanteix el dret
a obtenir defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador quan la persona immersa en
un procediment judicial acredita insuficiència de recursos per litigar. És una xifra semblant a la de
cada any.

-

Les mesures penals alternatives (MPA) permeten als òrgans judicials donar una resposta
menys aflictiva que les penes privatives de llibertat per la comissió d’una falta o d’un delicte
lleu o menys greu, al temps que se salvaguarden els drets de les víctimes. Es pretén
sensibilitzar les diferents institucions sobre la necessitat de desenvolupament d’aquest tipus de
sancions penals alternatives a la presó. En el període comprès entre finals del 2017 i principis de
novembre del 2020, 371 persones del Bages han dut a terme una MPA. Del Berguedà n’han estat
36, del Moianès 7, d’Osona 195 i del Solsonès, 15.

Ciutadania i drets civils
-

L'Estructura de Drets Humans de Catalunya ha elaborat el primer Pla de drets Humans de
Catalunya 2020-2023, en resposta a l’encàrrec que li havia fet el Govern.

-

S’ha signat l’Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la
xenofòbia, amb la totalitat de les forces polítiques parlamentàries i amb el suport de les institucions
i les entitats socials, per tal d'aconseguir un debat públic responsable al voltant de la immigració i
contra el racisme i la xenofòbia.
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-

S’ha desenvolupat el programa de Mentoria Social per a les persones refugiades, a través de
grups d’acollida formats amb mentors i mentores voluntaris. Al final de 2019 s’han format 210
tàndems amb un total de 450 persones refugiades.

-

La inversió en l’obertura de fosses i la identificació de víctimes ha estat de més de 2 M€. En
tres anys, del 2017 al 2020 s’han obert 33 fosses i s’han recuperat les restes de 338 persones. Es
calcula que a Catalunya hi ha unes 20.000 persones enterrades en les 527 fosses documentades.
El Cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme disposa de 6.000 casos
inscrits.

-

S’han expedit 4.136 documents de nul·litat dels judicis franquistes des de que es va posar en
marxa, el 2017. A Catalunya hi ha 66.629 persones contra les quals es va instruir un procediment
judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco.

-

S'ha creat l'Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, un servei perquè l'Església acordi
solucions extrajudicials amb els particulars i les administracions ja que s'ha revelat que l'Església
ha inscrit 3.722 finques al seu nom sense cap títol que n'acrediti la propietat.

-

S'ha creat l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics encarregada de difondre aquests
drets entre la ciutadania, a recollir i acompanyar les eventuals vulneracions d’aquests drets i a
enfortir la col·laboració amb la societat civil organitzada. Ha atès 14 queixes i consultes sobre
violacions de drets fonamentals de la Catalunya Central (el 7,2% del total de Catalunya). La majoria
provenien de la comarca del Bages (8), seguida d’Osona (3), el Moianès (2) i el Solsonès (1).

-

S'han instal·lat peces Stolpersteine a diversos pobles i ciutats de la Catalunya central en
record de les víctimes del nacionalsocialisme. A Gironella (Berguedà), Prats de Lluçanès
(Osona), Puig-reig (Berguedà), Sant Vicenç de Castellet (Bages). Se sumen un total de 257
llambordes arreu del territori català. Al Cens de deportats catalans i espanyols als camps de
concentració nazis hi ha 9.161 persones deportades registrades, de les quals a l'entorn de 2.000
són catalanes.

-

En el marc del Pla de fosses, a Prats de Lluçanès (Osona), a la fossa de Sant Sebastià s’hi van
recuperar 14 cossos i a la de Sant Andreu de Llanars, 4. A la Galobades i Serra-seca, cap.

Polítiques d’igualtat
-

En aquest legislatura s’ha aprovat el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 20192022 i del II Programa d’Intervenció Integral contra les violències masclistes 2019-2022.

-

Durant l’any 2019 s’ha realitzat una despesa global de 82,5 M€, amb un increment del 15% en
relació amb el pressupost previst i un 84% de les actuacions executades o iniciades.

-

S’ha posat en marxa un nou servei d’ajuda integral per a dones que pateixen violència
masclista a la Catalunya Central. És el primer SIE que es posa en marxa a Catalunya aquest
2020 dels vuit que hi ha previst que entrin en funcionament i donarà servei a les comarques del
Bages, Solsonès, Berguedà, Osona i Moianès.

-

De 2017 i fins a principis de novembre de 2020, les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte
han atès 582 persones del Bages, 60 del Berguedà, 17 del Moianès, 279 d’Osona i 19 del Solsonès.
Durant aquest mateix període, s’han fet 914 actuacions d’assistència a la víctima en casos de
violència contra la dona al Bages, 133 al Berguedà, 33 al Moianès, 687 a Osona, i 17 al Solsonès.

-

S’han concedit subvencions a entitats per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès
social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes per comarques, 58.521 € al 2019 i 53.258
€ al 2020.

-

Contractes programes per a la prestació del Servei d’informació i atenció a les dones dels ens
locals per comarques.
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2019
Anoia
Bages
Berguedà
Moianès
Osona
Solsonès
Total

2020
68.850
93.750
28.725
28.025
99.368,29
29.625
348.343,29 €

98.215
136.901
39.936
38.936
139.321,20
40.186
493.495,20 €

-

Per tal d’avançar en la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral, la Generalitat de
Catalunya compta amb un Registre Públic de Plans d’Igualtat per a empreses. Aquest
registre atorga a les empreses i organitzacions un certificat oficial d'adequació del seu Pla a la
legalitat vigent i, també, permet reconèixer i donar visibilitat a les empreses i organitzacions que
han elaborat i implantat un pla d'igualtat.

-

Entre els anys 2018 i 2020 s’han registrat a Catalunya 296 Plans d’Igualtat.

-

A les comarques de la Catalunya Central s’han registrat 12 plans des del 2018.

Seguretat i emergències
-

Més Mossos i Bombers arreu de Catalunya. s’han dotat amb més recursos humans i materials:
s'han creat 2.150 noves places en aquests àmbits alhora que s'ha treballat en la millora de les
condicions de treball laboral i d’equipaments dels servidors públics de l’àmbit de la seguretat.
Concretament s’han convocat 1.500 noves places de mossos d’esquadra: 689 efectius ja
s’han incorporat en pràctiques i 750 aspirants iniciaran el curs de formació el gener de 2021. I
referent a Bombers, s’han convocat 650 noves places: 150 bombers es van incorporar el juny
del 2020, 250 s’incorporaran en pràctiques a principis del 2021 i els altres 250 estan en procés
selectiu.

-

S’ha aprovat l’Acord 2019-2022,que millora les condicions laborals dels Bombers de la
Generalitat després de més de 10 anys de reivindicació.

-

S’ha constituït el Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible per implantar una mobilitat
més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada.

25 anys del desplegament dels Mossos d’Esquadra, que va començar a Osona.
Mossos d’Esquadra
-

S'ha inaugurat la nova oficina policial dels Mossos d'Esquadra al Moianès. Aquesta oficina,
que depèn de l’Àrea Bàsica Policial del Bages, va entrar en funcionament el 20 de juny de 2018.
Les dependències estan ubicades a la planta baixa de l’ajuntament de Moià i són compartides amb
la Policia Local del municipi.

-

Es manté estable l’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants a la Regió Policial Central, de 39
durant 2019 i de 38 el 2018. Aquest 2020 s’ha reduït a 35, entre altres motius les conseqüències
de la pandèmia.

-

S’han destinat 20.134 euros a millora de climatització de la comissaria de Mossos d’Esquadra de
Berga.

-

Actualment hi han 887 Mossos d’Esquadra destinats a la Catalunya central, tenint en compte els
efectius destinats a les àrees bàsiques policials i les unitats adscrites a la regió policial d’aquest
territori. *Dades provisionals 27.10.2020
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Bombers
-

S’ha inaugurat el nou Parc de Moià. S’han destinat 1.383.217 euros a l’execució de les obres del
Parc de Bombers de Moià.

-

Hi ha destinats un total de 482 bombers, 286 funcionaris i 196 voluntaris actualment.
Comarca

2018

2019

2020 (*)

Funcionaris

Voluntaris

Total

Funcionaris

Voluntaris

Total

Funcionaris

Voluntaris

Total

Anoia
Bages
Berguedà

48
82
42

59
84
28

107
166
70

47
81
42

74
49
31

121
130
73

48
85
43

74
51
35

122
136
78

Moianès

18

18

16

16

17

Osona
Solsonès

76
17

2
33

78
50

72
18

2
35

74
53

74
19

2
34

76
53

Total

283

206

489

276

191

467

286

196

482

17

(*) dades provisionals a 4.11.20
Seguretat Viària: Plans de seguretat viària
-

Neix la Taula de Mobilitat d'Osona amb el repte d'aconseguir millores en infraestructures i
trobar alternatives de transport. Sota el paraigües del Consell Comarcal d'Osona, aquest
dimecres s'ha constituït la Taula de Mobilitat comarcal que integren les entitats Osona amb bici,
Perquè no ens fotin el tren, usuaris del bus e-12, la cooperativa Som Mobilitat i la Plataforma
Promoció del Transport Públic. Les millores en infraestructures com la línia de tren R3 seran un
dels cavalls de batalla de la taula, però també com potenciar que en un territori amb tanta dispersió
geogràfica la població incrementi l'ús de la bicicleta i el transport públic.

-

S’han implantat 29 plans de seguretat viària als diferents municipis del territori per a la millora i
l'impuls d’una mobilitat sostenible i segura.

-

S’ha rebaixat en un 1,1% l’accidentalitat amb víctimes a les carreteres de la Catalunya entre 2019
i 2018. El decreixement és molt gran aquest 2020 degut a les restriccions d ela mobilitat per la
COVID-19.

Comarca

Zona
interubana
2018

2019

Anoia
Bages
Berguedà
Moianès
Osona
Solsonès
Total

216
327
104
59
231
51
988

218
306
79
54
239
49
945

2020 (1)

Zona
Urbana
2018

Total
2019

2020 (1)

2018

2019

2020 (1)

132
188
61
34
131
41
587

135
290
36
5
240
5
711

135
289
39
6
256
10
735

66
50
18
3
146
2
285

351
617
140
64
471
56
1.699

353
595
118
60
495
59
1.680

198
238
79
37
277
43
872

(1) dades provisionals a 27.10.20
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BALANÇ TERRITORIALITZAT DE L’ACCIÓ DE GOVERN
LEGISLATURA 2018/2020

Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès,
Pla de L'Estany, Ripollès i Selva)

Índex
BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN
a. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Pressupost, salut, serveis socials, educació, habitatge, cultura
b. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una
fiscalitat justa
Teixit productiu, polítiques agroalimentàries, país viu, infraestructures, mobilitat
c. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança
compartida
Transparència, justícia, ciutadania, igualtat, seguretat i emergències
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BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN

Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Un pressupost que deixa enrere l’austeritat
-

Els pressupostos de 2020 recuperen per primer cop els nivells de despesa corrent de 2010, elevant
fins als 25.106M€ (+2.127M€) els fons disponibles dels diferents departaments. Globalment, la
despesa no financera de la Generalitat augmenta fins als 27.512M€ (+3.070M€) respecte al 2017 i
eleva la inversió pública 2.012M€ (+428M€).

-

Per primer cop, a més, els pressuposts de la Generalitat es troben vinculats amb els Objectius del
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 per a la millora del benestar i el progrés social.

-

Així mateix, el Govern ha fet front a la pandèmia mobilitzant 3.826 M€ en despeses, de les quals
s’han destinat 2.226 M€ a despeses sanitària i sociosanitària al 2020. Així, s’han generat 3.165 M€
dels Fons extraordinaris COVID i s’ha incrementat el dèficit estimat fins als 1.500 M€ per seguir
fent front als compromisos extraordinaris produïts per la pandèmia.

-

El Pressupost 2020 destina 97,7M€ per a inversions a les comarques de Girona, un increment
del 23% en relació al pressupost de 2017.
Inversions reals (M€)
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de L'Estany
Ripollès
Selva
Girona

-

Pressupost 2017
23,8
6,0
0,4
20,9
3,2
11,5
13,6
79,5

Pressupost 2020
12,1
9,8
7,6
28,9
13,4
7,4
18,5
97,7

Increment 2020/2017
-49,3%
62,4%
1679,6%
38,2%
324,6%
-35,8%
36,6%
23,0%

En el període 2018-2020, la vegueria de Girona haurà rebut més de 261M€ en inversions i
transferències de capital.
Inversions i transferències de capital (M€)
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de L'Estany
Ripollès
Selva
Girona

TOTAL 2018-2020
48,2
29,5
16,7
68,2
16,8
33,5
48,3
261,1
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Manteniment de la qualitat assistencial
-

S’han aprovat els pressupostos 2020 amb la segona inversió en salut més alta de la història
amb 9.789 M€.

-

La satisfacció en la utilització dels serveis sanitaris ha esta valorada en un 8,1 (darrera
Enquesta Plaensa). El tracte rebut per part dels professionals és un dels aspectes més valorats.

-

S’ha reforçat l’assistència primària, fent efectius, al llarg d’aquesta legislatura, 100 M€ addicionals
per a l‘atenció primària que, en el període 2015-2019, s’incrementa un 24%, i s’ha aprovat el Pla
d’enfortiment i transformació de l’atenció primària amb una inversió de gairebé 300 M€ fins
el 2022.

-

A les comarques de Girona: el 2020, 3.088.480,11 € i 2021, 8.302.669,23 €

-

S’instal·len mòduls de suport per a l'activitat COVID en 114 centres d'atenció primària de tot
Catalunya. Comporta una inversió de gairebé 300 milions d’euros fins al 2022 per poder fer PCR i
proves fora dels centres, i així esponjar els serveis i garantir la seguretat de professionals i
ciutadans durant la pandèmia. Aquesta actuació s’emmarca en el Pla d’enfortiment i transformació
de l’atenció primària, amb l’objectiu d’oferir més espai i confort a la ciutadania.

-

Els mòduls previstos a la Regió Sanitària Girona seran 14 i reforçaran el servei dels CAP de Cassà
de la Selva, CAP Alfons Moré i Paretas, ABS Salt-2, CAP Can Gibert del Pla ABS Girona-2, CAP
Ernest Lluch i Josep Masdevall a Figueres i Banyoles, CAP Doctor Joan Vilaplana, ABS Girona-4,
CAP Roses, Blanes-2, CAP Llagostera, Girona, CAP l’Escala, Tordera, Sant Feliu de Guíxols i
Canet de Mar.

-

En l’àmbit dels professionals, s’han destinat 639,8 M€ més respecte al 2017, amb l‘objectiu és
millorar la qualitat de la contractació i també fer noves contractacions (8.000 llocs estructurals).
També s’ha creat el Comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut, que
ha fet 30 propostes per millorar el sistema, i s’ha creat el Fòrum de diàleg professional per trobar
solucions amb tots els professionals sanitaris i dissenyar polítiques professionals pels propers
quatre anys.

-

A Girona, en el marc de Pla d’inversions en salut (2018-2020), s’han executat les obres següents:

-

-

o

Nou CAP Josep Masdevall Terrades a Figueres (3 M€)

o

Nova UCI a l’Hospital Santa Caterina de Salt i actualment en curs les obres per augmentar
12 llits de semicrítics (1,3 M€).

o

Reforma de les urgències (Fase I) de l’ Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona (4,4
M€) i també reformes a la 9a planta per habilitar com espai de crítics/semicrítics COVID (28
llits).

o

Habilitació dels espais de l’àrea de semicrítics de l’Hospital de Palamós.

o

Ampliació de l’espai de semicrítics al Parc Hospitalari Martí i Julià (3,6 M€)

L’activitat assistencial s’ha centrat a garantir la qualitat. A les comarques de Girona:
o

4,4 milions de visites anuals a l’atenció primària (visites gener a setembre incloses TIC)

o

Més de 83.000 altes hospitalàries anuals.

o

600.000 atenció d’urgències.

Inversions pendents en Hospitals,
o

Salut invertirà 36 M€ en l'ampliació i reforma integral de l'Hospital de Calella en els pròxims
5 anys (novembre 2020)
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-

-

o

Pendents de licitació les obres del projecte del Bloc quirúrgic i Hospital de dia del Hospital
Josep Trueta.

o

Pendents d’adjudicació les obres d’ampliació del Bloc quirúrgica de l’Hospital de Blanes.

o

Ampliació servei d’urgències i habilitació de l’espai per crítics/semi crítics als Hospital Santa
Caterina (en fase de redacció del projecte)

o

Constitució de la Comissió Paritària de Seguiment del Protocol entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Girona i Ajuntament de Salt, per a l’establiment de
les bases d’implantació d’un nou campus de salut a la Regió Sanitària Girona.

Inversions pendents en CAPs
o

Concurs del projecte del CAP Olot II

o

Concurs del projecte ampliació del CAP de l’Escala

o

Concurs del projecte del CAP Hostalric

o

Concurs del projecte del CAP Pineda

o

Pendents de licitació les obres del CAP de Malgrat

o

Pendents d’inici les obres del CAP Riells Villabrea

o

Pendents de licitació obres del DL de Verges

D’altra banda, a fi de millorar l’atenció sanitària:
o

El SEM activa el vol nocturn a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.
Dona cobertura a la població d'aquest territori que tingui com a referència aquest hospital i
que aglutina unes 740.000 persones.

o

Educació i Salut Pública donen eines als instituts per intervenir en cas de drogues.

o

Es posa en marxa la unitat específica al Trueta per als malalts d’ELA.

o

A l’hospital de Palamós hi ha una nova unitat mèdica per a pacients crònics. La unitat
mèdica ambulatòria es millora amb el canvi d’ubicació per donar també atenció a pacients
amb més d’una malaltia.

o

El Trueta amplia horaris per tractar els ictus aguts. S’implanta la teràpia endovascular de
les 8 del matí a les 8 del vespre.

o

Els centres sanitaris de l’Alt i el Baix Empordà compartiran especialistes amb la
Fundació Hospital de Palamós i la Fundació Salut Empordà. En un principi, compartiran
especialistes en Neurologia i Urologia i la Unitat de Documentació Clínica.

-

La despesa COVID prevista a tot Catalunya és de 2.106 M€ (a desembre de 2020)

-

S’han destinat fins a 236 M€ per recuperar l'activitat ajornada per la COVID-19. Es treballa en
tres àmbits: intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes. Durant el tercer trimestre
de 2020 s’ha aconseguit realitzar el 95% de l’activitat quirúrgica que es feia el 2019.

-

S’ha aprovat el Decret llei per donar compliment al pla de contingència de l'àmbit residencial contra
la Covid-19 (juliol 2020): inversió de 50 M€ per als propers sis mesos.

-

S’ha previst un estoc de seguretat per 4 mesos a comptar des de principis d’octubre (80.013.000
unitats de material). I en aquest mateix àmbit s’ha realitzat la compra de 230.000 vacunes més
contra la grip i així aconseguir que la campanya comencés al novembre.
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Esforç per mantenir els serveis socials
L’Estat segueix sense complir el seu compromís d’aportar el 50% del finançament públic de la
Llei de la dependència. El 2018, de cada 10 euros públics, només 1,6 els ha aportat l’Estat i els altres
8,4 la Generalitat.
El Govern ha passat d’aportar 241 M€ el 2008 a 966,5 M€ el 2018, 4 cops més.
Entre els anys 2018-2020 s’ha dotat el món local de les comarques de Girona, a través dels contractes
programa, amb més de 80,8 M€ per finançar serveis socials, lluita contra la pobresa i foment de la
cohesió social i la igualtat: 28,8 M€ (2018), 25,4 M€ (2019) 25 M€ (2020) i una aportació extra d’1,5
M€ per pal·liar els efectes de la Covid-19.
Comarca
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
Selva
Total

-

2018
4.754.669,24
4.316.221,40
3.483.842,14
6.901.499,79
2.202.321,93
1.833.374,95
5.341.096,42
28.833.025,87

2019
4.253.700,46
3.892.707,47
2.937.967,71
6.752.505,75
1.530.255,36
1.153.854,04
4.920.456,67
25.441.447,47

2020
4.224.706,35
3.913.648,12
2.835.072,28
6.516.070,59
1.516.038,68
1.160.531,89
4.892.100,16
25.058.168,06

Extra covid 19-20
283.518,00
213.965,22
193.686,70
396.431,94
142.086,06
40.204,69
283.508,02
1.553.400,62

A les comarques de Girona s’han destinat 1,4 M€ (809.774 € el 2018, 334.014 € el 2019 i 265.479
€ el 2020) a inversió en equipaments: obres de millora, adequació o renovació d’equipaments ja
existents.

Enfortir el model d'escola catalana i potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació
inclusiva
S’ha avançat en el desplegament del decret d’educació inclusiva, com a eina de cohesió social i
territorial:
-

Es preveu contractar 729 nous professionals el curs 2020-2021 que se sumen als 300
professionals dels dos últims anys, per contribuir a atendre millor l'alumnat amb mesures i suports
adequats a les seves necessitats.

-

La inversió prevista és de 54 M€ per a docents i tècnics, monitors, transport, serveis, formació i
despeses tecnològiques.

-

En el curs 2018-2019 a les comarques de Girona, s’han atorgat 15.598 ajuts de menjador escolar
per un import de 9,1 M€, 11.292 ajuts en transport escolar per un import de 11,9 M€ i 2.915 ajuts*
per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per un import de 2,9 M€ (*inclosa
la comarca de la Cerdanya)

-

En aquest curs 2020-2021 s’ha incrementat el percentatge de les beques parcials, passant
del 50% al 70% del cost del servei del menjador. Es tracta d’una partida oberta i, per tant,
s’atendran els casos sobrevinguts durant el curs. De moment les dades de les comarques de Girona
són: 12.610 ajuts del 70% i 2.157 ajuts del 100%.

-

A les comarques de Girona estan en funcionament 19 plans educatius d’entorn a 19 municipis.

-

S’han impulsat els instituts escola com a model públic que potencia la continuïtat i la coherència
del projecte educatiu al llarg de les diferents etapes. A les comarques gironines aquest curs han
entrat en funcionament nous institut escola:
o

Institut Escola Caritat Serinyana- Cap de Creus (Cadaqués)
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-

-

-

o

Institut Escola Greda (Olot)

o

Institut Escola Vila-romà (Palamós)

o

Institut Escola Mare de Déu de Núria / Joan Triadú (Ribes de Freser)

S’afegeixen als 5 institut escola creats anys anteriors:
o

Institut Escola El Bruel-Empuriabrava (Castelló d’Empúries)

o

Institut Escola Francesc Cambó i Batlle (Verges)

o

Institut Escola Salvador Vilarrasa (Besalú)

o

Institut Escola Mestre Andreu (Sant Joan de les Abadesses)

o

Institut Escola Lloret de Mar

Nous centres educatius
o

Institut Nou de Palafrugell (Palafrugell)

o

Institut Peralada (Peralada)

Obres en centres educatius
Finalitzades:
o

Nova construcció de l’Escola Pirineu a Campdevànol (3.759.863 €)

o

Nova construcció de l’Institut Escola Mestre Andreu Sant Joan de les Abadesses (2.129.459
€)

Projectes en curs:
o

Nova construcció de l’Escola Gonçal Comellas - ZER La Garriga a Avinyonet de Puigventós
(4.400.000 €)

o

Nova construcció de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa a Besalú (4.200.000 €)

o

Nova construcció de l’Escola Fanals d’Aro a Castell-Platja d'Aro (1.742.000 €)

o

Nova construcció Institut Salvador Sunyer i Aimeric a Salt (8.030.000 €)

o

Nova construcció Escola Alzines Balladores a Sant Feliu de Buixalleu (3.600.000 €)

o

Nova construcció Escola Sant Jordi a Sant Julià del Llor i Bonmatí (4.400.000 €)

o

Nova construcció Escola Vall-llobrega (4.400.000 €)

o

Obres d’ampliació i substitució edifici de l’Escola Madrenc de Vilablareix (3.250.000 €)

o

Nova construcció Institut Vilafant (8.320.000 €)

o

Nova construcció Escola Josep de Ribot i Olivas - ZER Canigó a Vilamalla (4.800.000 €)

o

Ampliació i adequació de l’Institut Josep Brugulat a Banyoles (6.279.952 €)

o

Nova construcció Secció d’Institut de Caldes de Malavella (3.826.365 €)

o

Nova construcció Institut Vilablareix (6.525.482 €)

o

Altres actuacions a Girona (Institut Ermessenda, Salt (Escola El Gegant del Rec)

o

La Inversió en obres RAM als centres educatius de les comarques de Girona és de
9.215.879 € (inclou la comarca de La Cerdanya).
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-

Pla d’Educació Digital 2020-2025 per posar l’accent en la cultura digital. Ara, més que mai, cal
garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra la bretxa digital. S’implementarà en 3 cursos, amb
un pressupost de 184,8 M€ extraordinaris.
o

Es facilitarà 300.000 ordinadors portàtils per a l'alumnat de 3r de l'ESO fins a
la postobligatòria, 110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable.

o

En els centres s’instal·laran 1.230 xarxes LAN WIFI i als docents se’ls facilitarà fins a 85.000
dispositius per poder fer ús des de la seva llar.

-

Es recupera la inversió en l’educació de 0 a 3 anys, tot passant de 0 a 70 M€. Una etapa educativa
clau en el desenvolupament dels infants i en la igualtat d’oportunitats.

-

Per tal de facilitar l’escolaritat dels infants d’1 a 3 anys en els municipis amb baixa densitat de
població i aturar la pèrdua d’alumnes, s’han implantat els ensenyaments de primer cicle d'educació
infantil a les escoles rurals. Pla pilot d’escoles rurals a: Brunyola i Sant Martí Sapresa, Campllong,
Gombrèn, Llambilles, Maià de Montcal, Palau de Santa Eulàlia, Parlavà, Pontós, Sant Miquel de
Campmajor i La Vall de Bianya.

-

En els darrers 4 anys hi ha hagut un augment de gairebé 7.000 professors i professores
contractats per l’escola pública. Per al curs 2020-2021 es contractaran 8.258 persones entre
personal docent i no docent. Pel que fa al professorat, a les comarques gironines hi haurà 9.198
docents, 24,5 dotacions més que el curs passat. I a més hi haurà una dotació extraordinària
de 355 docents de reforços Covid-19 en centres públics i concertats. A banda del personal
docent, també hi haurà 131 reforços Covid-19 en el personal d’atenció educativa i el personal
d’administració i servei.

-

Ensenyaments postobligatoris:

-

o

S’han atorgat beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris durant el
curs 2018-2019: 3.876 beques per un import de 4,9 M€ (inclou la comarca de la Cerdanya).

o

El proper curs es posarà en marxa el batxillerat professionalitzador de 3 anys a l’Escola
d'Arts d'Olot.

o

Pel que fa a l’oferta d’ensenyaments postobligatoris, hi ha 118 títols homologats en
formació professional; 53 de grau mitjà i 65 de grau superior a les comarques gironines.

o

Els Ensenyaments Oficials d’Idiomes han ofert 7.110 places pel curs 2020-2021 repartides
entre els municipis de Banyoles, Blanes, Figueres, Girona, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Ripoll,
Palafrugell, Santa Coloma de Farners i Puigcerdà.

o

L’Institut Puig Cargol de Calonge i Sant Antoni imparteix aquest curs la doble titulació de
Batxibac.

o

Cicles formatius.Nous de cicles formatius a Girona (Institut Santa Eugènia), a Palafrugell
(Institut Baix Empordà), a Banyoles (Institut Pere Alsius), a Roses (Institut Illa de Rodes).

o

Programa de formació i inserció (PFI): d'Auxiliar de pastisseria i forneria a l'Institut
Vescomptat de Cabrera (Hostalric); i d'Auxiliar de construcció a Girona.

o

Instituts d’Olot, Blanes, Figueres, Roses han participat en el projecte pilot per impartir FP per
a l’Ocupació (FPO) als instituts. Fins ara, aquest tipus d’ensenyament s’impartia
exclusivament als centres propis del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Aquesta oferta
de formació s’amplia a Palafrugell, Girona i Banyoles.

Impuls de la nova FP, entre els anys 2018 i 2021 es destinen 27 M€ per a diferents programes: FP
dual, nous cicles, formació del professorat, acreditació de competències i oferta de certificats de
professionalitat.

En el marc de l’emergència educativa, provocada per la COVID-19:
7/ 31

Girona
Balanç 2018/2020

-

S’han garantit els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari de les beques a través de l’habilitació
de 149.000 targetes moneder amb un cost de 3 milions d’euros setmanals que representen un
increment pressupostari de 400.000 euros/setmanal. També s’han cobert dies no lectius, com les
vacances de Setmana Santa.

-

S’ha activat el “Pla d’Acció Centres Educatius en Línia”, per tal de garantir l’aprenentatge en
línia de l’alumnat, i al mateix temps acompanyar el professorat i els centres en l’ús de les
tecnologies digitals. Amb una inversió de més de 4 M€, s’han repartit més de 34.000 dispositius i
22.500 kits de connectivitat entre les famílies més vulnerables.

Ajuts per a l’habitatge a les comarques de Girona
-

Ajuts per al pagament de l’habitatge. Entre el 2018 i el setembre de 2020, s’han concedit 16.113
ajuts, per un import de 25,5 M€, repartits de la següent manera:
o

13.641 ajuts concedits per al pagament del lloguer, per un import de 24,0 M€ (anys 20182019).

o

2.082 ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges gestionats per l‘Agència Catalana de
l’Habitatge, per un import de 622.400 €.

o

390 prestacions econòmiques d’urgència especial per evitar desnonaments, per un import
de 982.400 €.

A nivell comarcal, els ajuts s’han concedit de la següent manera:
Comarca
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de L'Estany
Ripollès
Selva
Girona

Ajuts
2.465
3.149
1.360
4.122
607
468
3.942
16.113

Import en
milers €
3.884
4.914
2.026
6.512
916
605
6.607
25.464,9

-

Ofideute. Entre el 2018 i el setembre de 2020, el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari
Ofideute ha atès a 314 persones. En 142 casos s’ha iniciat un procés d’intermediació, en els que
s’ha arribat a una solució pactada amb l’entitat financera en 62 casos. També s’ha obert a la Bisbal
d’Empordà un nou punt de la xarxa d'atenció del servei d'assessorament en habitatge Ofideute.

-

Habitatges llogats a través de les borses de mediació. Entre el 2018 i el març de 2020 es van
formalitzar contractes de lloguer a un total de 246 habitatges mitjançant la Xarxa de Mediació per
al lloguer social. Els programes de mediació i cessió gestionaven a 30 de setembre de 2020 un
total de 674 habitatges.

-

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió. L’any 2019, 38 entitats que formen part d’aquesta xarxa han
gestionat un total de 257 habitatges, un 6,32 % més que l’any 2018.

-

Nombre d'habitatges del parc administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El mes
setembre de 2020, la Generalitat administrava 1.619 habitatges del parc públic i 400 del parc privat,
un 9,2 % més i un 6,7 % més que el 2018, respectivament.
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Comarca
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
Selva
Total

-

-

2018
Parc
Parc
públic
privat
301
45
308
53
137
27
412
188
54
10
63
15
207
37
1.482
375

2019
Parc
Parc
públic
privat
316
46
322
54
137
28
463
210
54
19
63
11
223
40
1.578
408

2020
Parc
Parc
públic
privat
326
46
331
54
137
28
476
203
54
19
64
11
231
39
1.619
400

Construcció d'habitatges amb protecció oficial. Entre el 2018 i el setembre de 2020 s’ha iniciat
la construcció de 60 habitatges amb protecció oficial, i se n’han acabat 52. A més:
o

S'ha signat un conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament d'Olot
per facilitar la construcció d'uns 12 habitatges de lloguer amb protecció oficial en terrenys de
l'Institut Català del Sòl

o

S’han rehabilitat 72 dels 88 habitatges de la Colònia Burés , una antiga colònia tèxtil,
construïda el 1890, a Anglès.

Habitatges a rehabilitar amb ajut públic. En els anys 2018 i 2019 s’han rehabilitat 907 habitatges,
amb un import subvencionat d’1,7 M€.
Comarca
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de l'Estany
Ripollès
Selva
Girona

Ajuts
79
100
62
379
0
165
122
907

Import en
milers €
67,9
230,4
114,1
549,5
0,00
528,4
217,9
1.708,2

Cultura
-

En el període 2018-2020, s’ha donat suport a iniciatives culturals al territori per 207 M€ mitjançant
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

-

S’ha impulsat la sincronització de les polítiques culturals entre administracions i territoris mitjançant
la constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural amb les quatre Diputacions, el
desplegament del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) a Girona, Lleida
i Tarragona, o la compleció de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

-

També cal destacar l’aprovació del Pla de Museus de Catalunya, el pla d'acció de la Generalitat
per al conjunt dels museus del país, que formula una visió clarament renovadora d'allò que han de
ser els museus catalans en l'horitzó de 2030.

En el conjunt de la comarques gironines s’han aportat 18,6 M€:
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Comarca
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de l'Estany
Ripollès
Selva
Girona
-

En el marc de la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya:
o
o

-

Total
2.379.611,0
2.142.697,5
2.658.251,4
8.395.330,0
799.092,0
433.756,1
1.791.497,3
18.600.235,3

205.888 € per al projecte de Treball per l'Accessibilitat, Presentació, Informació i Seguretat
del museu Tresor de la Catedral de Girona
Dintre del programa Temps de Gòtic, en conveni amb “la Caixa” (2018-2027) per a la
conservació de monuments, 30 monuments de tot Catalunya rebran aportacions. Entre
aquests, s’ha donat suport a aquestes actuacions:


Nova coberta al saló del tron, amb adequació del lluernari adjacent, i actuacions de repàs
en la resta de cobertes, intervencions puntuals d'adequació de l'interior del saló del tron
del Palau Episcopal a Girona (1.181.000 €).



Actuació de restauració exterior absis i sagristia vella a l’Església de Sant Domènec a
Girona (300.000 €)

Xarxes territorials. Biblioteques, arxius i museus. Les biblioteques continuen sent una aposta
per la cultura de base per a tothom i a tot el territori i el Govern hi ha fet un esforç amb un increment
del 8% del pressupost per a la compra de fons. S’ha aprovat el Pla de Museus i s’ha anat desplegant
la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, la de les Terres de Lleida i Aran i la de
les Terres de l’Ebre. I, quant a Arxius, després d’un ampli procés de participació ciutadana, el
Govern està enllestint la redacció del Pla Estratègic 2021-2024.
o

1,6 M€ per adquisició de fons de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública

o

100.000 € per obres de les biblioteques públiques

o

171.000 € per al foment de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona

-

En el conjunt de Catalunya, s’ha tirat endavant el Pla d’Impuls de la Dansa, amb un increment del
56% de la contractació de companyies de dansa catalanes a Catalunya (excepte Barcelona) i més
de 450.000 espectadors i també s’ha impulsat el Programa.cat, que porta les arts escèniques a 230
municipis fora de Barcelona, que representen el 37,7% de la població

-

A la comarques gironines, el Programa.cat ha destinat 756.982,2, destacant:

o



69.543 € a Albons



68.910 € a Amer



60.609 € a Anglès



58.162 € a Arbúcies



52.016 € a Argelaguer

437.130 € a l’Ajuntament de Girona per a programació d’espectacles d’arts escèniques i
musicals
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o
-

-

60.000€ per al suport als equipaments escènics i musicals Teatre Principal d’Olot i Sala el
Torín

Fires i festivals: Les persones han estat al centre de les polítiques del Govern i fires i festivals
són un punt de trobada de dos grans objectius: protegir els treballadors de la cultura i promoure
condicions de treball dignes.
o

Subvencions a fires i festivals literaris per import de 146.896 €

o

442.900 € per al Festival Sismògraf d’Olot

o

2,1 M€ per al Festival Temporada Alta

o

299.181€ per al Festival Ésdansa, a Les Preses

Llengua: la política lingüística es planteja com una eina més de cohesió social. En aquest sentit,
el Govern ha aprovat destinar 1,5 M€ al Consorci per a la Normalització Lingüística per atendre les
conseqüències socials de la Covid-19 estenent la gratuïtat als cursos de nivell Bàsic del primer
trimestre del curs 2020-2021 i reduint un 34% la resta de preus. El Consorci per a la Normalització
Lingüística ha celebrat 30 anys amb 1,9 milions d'alumnes, 83.565 cursos i 137.000 parelles
lingüístiques. A nivell general el 2018-2019 es van fer a tot Catalunya 3.700 cursos amb 80.000
inscrits. A les Comarques Gironines 19.358 inscrits en 985 cursos del Consorci per a la
Normalització Lingüística en el període 2018-2020
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Una economia pròspera, responsable i sostenible per a un nou model productiu i una fiscalitat
justa

Mercat laboral
-

Durant els anys 2018 i 2019 a Catalunya s’han invertit més de 632 M€ en polítiques actives
d’ocupació (301 Me 2019, 330 M€ 2018). Això ha permès realitzar accions que han impactat, cada
any, en més de 230.000 persones i s’han aconseguit més de 12.000 contractes.

-

Pel que fa al pressupost per 2020, aquest s’ha vist incrementat en més de 185 M€ més, per tal de
fer front a la situació generada per la crisi sanitària de la Covid-19.

-

Pel que fa a les comarques de Girona, la inversió ha estat de 2,2 M€ per al 2018 i de 2,9 M€ per
al 2019.

-

Aquesta inversió s’ha traduït en els següents programes del SOC:
Programa
Joves en pràctiques
Agents d’ocupació i des. local AODL
30 plus
Fem ocupació per a joves
Accions de formació i oferta
Treball a barris
Trebal i formació: arrelament
Treball i formació: dones
Incorporació majors de 45 anys
Formació turística
Formació Servei atenció a persones
Total

2018

2019

319.00,00
109.657,51
1.364.635,96
94.302,52

297.000,00
72.000,00
1.768.533,16
253.965,00
140.776,44
38.420,00
38.434,40
6.300,00
222.496,20
112.500,00
2.950.425,20

116.547,64

30.907,80
101.700,60
89.055,00

2.225.807,03

-

Una altra de les prioritats en les polítiques per a la millora del mercat laboral de Catalunya ha estat
la protecció dels sectors més vulnerables amb la posada en marxa de la Renda Garantida de
Ciutadania. La RGC va néixer amb la prioritat de servir com una eina de reinserció laboral per als
col·lectius més vulnerables de la nostra societat.

-

Aquest 2020 la RGC ha arribat a més de 141.097 persones beneficiàries, el doble de les inicials
al 2017, amb una factura mensual de més de 30 M€.

-

Entre 2018 i 2020, s’han destinat 100 M€ a la RGC a les comarques de Girona, amb un impacte
de 29.340 persones destinatàries en els tres anys.
Import
Expedients
(Nombre mig anual)
Destinataris
(Nombre mig anual)

2018

2019

2020

Total

34.139.692
3.869

34.804.458
3.906

32.048.134
4.149

100.992.284
11.924

9.952

9.538

9.850

29.340
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Teixit productiu
-

Des de l’any 2018 fins al setembre de 2020, l’Institut Català de Finances i Avalis (Grup ICF) han
formalitzat 7.467 operacions per valor de 2.230 M€. La majoria dels projectes finançats han estat
destinats a pimes i autònoms. L’any 2019 les operacions del Grup ICF ven permetre la creació o
manteniment de 77.000 llocs de treball.

-

D’aquestes, 540 operacions per valor de 121 M€ corresponen a les comarques de Girona
2018-2020 (set)
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de L'Estany
Ripollès
Selva
Girona

Operacions
122
82
58
130
50
12
86
540

Imports (M€)
11,44
12,38
14,08
31,15
6,64
2,35
42,95
120,99

-

S’ha posat en marxa el programa ProACCIÓ 4.0 amb l'objectiu d'impulsar la transformació de
les pimes catalanes cap a la indústria 4.0. Aquest programa engloba diversos serveis: Servei
diagnòstic avançat 4.0, Programa de Cupons indústria 4.0, Ajuts per impulsar projectes
d’innovació 4.0, Línies de finançament (ajudes de fins a 14.000 euros per acompanyar un miler
de pimes en els seus processos de transformació tecnològica).

-

El Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) ha aconseguit el compliment del 87% del Pacte. En
els 2 primers anys s'han executat 796 M€.

-

S'han destinat 6 M€ en ajuts als 20 ens locals per al desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme el 2019. Uns 20 projectes van rebre el 2019 ajuts finançats a partir dels
ingressos de l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) i tenen com a objectiu
donar suport al territori i fomentar el reequilibri turístic.

-

S'ha impulsat una campanya estiuenca per reforçar les 27 destinacions de turisme familiar
catalanes certificades.

-

Més de 2.500 empreses de Catalunya han rebut més de 33 M€ en ajuts d’ACCIO per promoure
la innovació i la internacionalització o per augmentar la seva competitivitat.

-

Per mitigar l’impacte de la COVID-19, s’han obert convocatòries d’ajuts de comerç i turisme:
o

32,5 M€ per al turisme, 139 M€ pel Comerç i 14 M€ per a les pimes industrials.

o

Més de 1.100 empreses s’han acollit a aquesta convocatòria de subvencions,
pressupostada en 14,1 M€, que ha ajudat a mantenir un total de 9.696 llocs de treball
indefinits.

Suport al turisme
-

Del desenvolupament de plans de foment territorial del turisme el 2019 s’han atorgat gairebé 2,5
M€ a les comarques de Girona:
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Comarca
Alt Empordà
Baix Empordà

Garrotxa
Gironès
Pla de L'Estany
Ripollès
Selva

Acció

Imports (M€)

Parc del Estanys de Castell-Platja
d'Aro
Ca la Pruna de Pals
Espai Cràter
Vies Verdes
Banyoles
Camprodon
Camins de la història de la comarca
Cellera de Ter

270.000 €
300.000 €

Girona

-

400.000 €
400.000 €
250.000 €
200.000 €
190.000 €
350.000 €
2.360.000 €

La Costa Brava és una de les 27 destinacions familiars que promociona el nou espai web de
l'Agència Catalana de Turisme (Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro
i s’Agaró, Calonge i Sant Antoni, Torroella de Montgrí i L’Estartit, Sant Pere Pescador i Roses.

Suport al comerç
-

Entre el 2018 i el 2020, s’han donat prop de 3 M€ d’ajuts al comerç a les comarques de Girona:
Comarca
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de L'Estany
Ripollès
Selva
Girona

Import
427.000 €
690.000 €
300.000 €
720.000 €
166.000 €
230.000 €
450.000 €
3.000.00. €

Suport pimes
-

136 empreses de les comarques de Girona han rebut més de 1.558.821 € en ajuts d’ACCIO l’any
2019: ajuts per inversions d’alt impacte, per reforçar la competitivitat, cupons a la innovació,
d’indústria 4.0 i internacionalització, de nuclis R+D.

-

96 micro i petites empreses industrials han rebut Ajuts covid-19 per al manteniment de l’ocupació
per 1,1 M€ que han ajudat 753 treballadors amb contracte indefinit.

-

De les 1.100 pimes que s’han acollit a aquests ajuts, prop del 50% (566) són de l’àrea
metropolitana i el 20% (233) de les comarques centrals, seguits de les comarques gironines
(8,36%) i el Camp de Tarragona (6,27%).

-

S’han fet 56 assessoraments a empreses de les comarques de Girona, acompanyat en 113
projectes d’internacionalització i 38 empreses han participat en missions d’internacionalització.

-

S’ha materialitzat un projecte d’inversió estrangera per 0,58 M€, que ha permès mantenir 40 llocs
de treball.

-

La FUE (Finestreta Única Empresarial) està implantada en el 98% dels municipis de Catalunya.
Estan en curs d’adherir-s’hi Fontanilles, Calonge i Viladasens.
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Coneixement
-

Tots els Partits i la societat científica ha avalat al Pacte Nacional per a la Societat del
Coneixement PN@SC, per posar més recursos en recerca i innovació.

-

Estan en marxa 15 projectes de Doctorat Industrial a la Universitat de Girona per un import de
768.700 € i hi ha 53 contractacions fetes en el si del Pla Serra Húnter vigents a finals del 2020.

Polítiques agroalimentàries
-

Per garantir la integritat del sector ramader, i en especial del sector porcí:
o S’ha aprovat, després d’anys de debat i assolint consens amb el sector, el Decret de gestió
de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes. Es preveuen tres grans línies
d'actuació: la millora en origen en la gestió de les dejeccions, la innovació i millora en les
aplicacions als sòls i el control i el seguiment d'aquestes aplicacions, garantint la seva
traçabilitat.
o

-

S’ha posat en marxa un pla de lluita contra la Pesta Porcina Africana que augmenta els
controls a les explotacions porcines i el transport, i un Pla de Contingència per prevenir la
malaltia.

S’ha reforçat la millora de sectors estratègics:
o S’ha aprovat la LLEI 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura
o

S’han destinat ajuts a compensar les pèrdues que ha ocasionat la plaga de míldiu 2020
en explotacions vitivinícoles. Concretament a Girona 241.031,85 €

o

Per a reforçar el cultiu de la tòfona negra s’ha aprovat el pla d’acció per al
desenvolupament del sector tofoner per incrementar la producció, dinamitzar el consum i
estructurar un sector fort i competitiu.

-

S’ha apostat per incrementar el valor de productes agroalimentaris i donar més sortides als
productors a través del Decret de venda de llet crua de vaca, que permet la venda directa al
consumidor final, i el Decret de comercialització de la carn de caça, que garanteix la màxima
seguretat d’aquests aliments.

-

S’ha consolidat el Consell Català de l’Alimentació com a fòrum d’anàlisi, debat i proposta d’una
nova política alimentària de país basada en la producció local i la gestió sostenible del medi. S’està
finalitzant el procés participatiu i es preveu disposar en breu del Pla estratègic de l’Alimentació a
Catalunya. S’ha impulsa la marca 'Catalunya on el menjar és cultura' per identificar l'estratègia
alimentària de Catalunya.

-

Al llarg de 2018 i 2019 a les comarques de Girona s’ha destinat un total de 78,6 M€ en ajuts
directes de la PAC, que han beneficiat el sector agrícola i el ramader. De tots els ajuts directes, el
més rellevant és l’ajut de pagament bàsic, al qual s’ha destinat més de 42 M€, que han beneficiat
de forma anual a més de 807 beneficiaris.

-

En concret, els sector agrari i ramader ha rebut, a nivell de comarca, els següents ajuts directes:
o

Alt Empordà: 21,9 M€ a un mínim de 807 beneficiaris anuals.

o

Baix Empordà: 12,5 M€ a un mínim de 515 beneficiaris anuals.

o

Garrotxa: 9,5 M€ a un mínim de 362 beneficiaris anuals.

o

Gironès: 10,4 M€ a un mínim de 374 beneficiaris anuals.

o

Pla de l’Estany: 8,1 M€ a un mínim de 270 beneficiaris anuals.

o

Ripollès: 9,3 M€ a un mínim de 257 beneficiaris anuals.
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o
-

Selva: 6,8 M€ a un mínim de 281 beneficiaris anuals.

Pel que fa als ajuts de reestructuració de la vinya, s’han destinat 237.692 € a 26 beneficiaris, per
fer millores en les seves plantacions de vinya.

Món rural
S’ha donat suport a l’aprovació i desplegament de la Llei d’espais agraris, per assegurar la capacitat
productiva del camp i posar en producció terres en desús. També s’ha donat llum verda a la creació
de l'Agenda Rural de Catalunya per identificar els problemes amb els quals s’enfronta l’espai rural i
buscar solucions per com afronta.
S’ha impulsat i consolidat el cos d’Agents Rurals, amb l’aprovació del nou Pla Estratègic del Cos dels
Agents Rurals 2019-2024, el reglament d'armes i el de 2a activitat dels agents. Les mesures
permetran un desplegament efectiu del Cos, amb la creació de 350 noves places de personal, el
desenvolupament de l’estructura de comandament i la implementació de noves tecnologies per fer més
efectiu el Cos.
-

El Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 ha suposat una forta inversió a les
comarques rurals. En concret, a Catalunya els pagaments d’ajuts establerts en el sistema integrat
per la campanya 2019 ascendeixen a un total de 41.873.731 €. En destaquen algunes línies:
o

Els ajuts a la instal·lació de joves agricultors, pensat per fomentar l’entrada de persones
menors de 40 anys que s'instal·len per primera vegada en una explotació agrària com a
responsables ha tingut 154 beneficiaris i un import de 542.949 € durant el 2019.

o

Per a la millora de la competitivitat 2018 i 2019 s’han atorgat els següents ajuts que
permetran modernitzar les explotacions i fer-les més viables.
Comarca

-

Imports (M€)

2018

Import 2018

2019

Alt Empordà

14

586.461,99 €

10

217.613,64 €

Baix Empordà

8

144.401,61 €

10

254.419,24 €

Garrotxa

8

226.199,97 €

13

277.852,37 €

Gironès

6

55.543,28 €

7

174.416,40 €

La Selva

5

248.731,72 €

7

226.771,78 €

Pla de l’Estany

2

52.358,91

3

34.647,01

Ripollès

8

299.365,07

8

126.075,86 €

Total

51

1.613.062,55 €

58

1.311.796,30 €

En política forestal cal destacar els ajuts a la gestió forestal sostenible de boscos públics per al
2018, 2019 que a les comarques de Girona han suposat la següent inversió, destinada al
manteniment de boscos.
Comarca
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès

Import (€) 2018
142.640,76
200.837,04
10.891,58
137.895,87

Import (€) 2019
243.278,97
139.649,24
231.038,52
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La Selva
Pla de l’Estany
-

67.674,53
53.614,52

Els ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pel DANA o pel Glòria amb l’objecte
de recuperar el potencial productiu de les parcel·les afectades i garantir la viabilitat econòmica de
les explotacions, han suposat a Girona 2.759.036,72 € per a 170 beneficiaris.

País viu
El Govern de la Generalitat vol connectar amb fibra òptica pública tots els municipis catalans
l’any 2023, la qual cosa garantirà la connectivitat, l’equilibri territorial i la cohesió social a tot el país.
L’any 2020 es preveu enllestir la connexió de totes les capitals de comarca i de tots els municipis al
seu pas. Així s’aconseguirà una cobertura de 6,4 milions d’habitants, el 84% de la població de
Catalunya i 6.000 quilòmetres de desplegament. A finals del 2019 es comptava amb connexió a 29
capitals de comarca i el 2020 s’ha fet arribar a 13 capitals més (a la vegada que a 51 municipis de 16
comarques i 43 nous polígons industrials). En total s’han destinat 70,5 M€ en aquesta legislatura per
desplegar la xarxa de fibra òptica a Catalunya.
Comarca
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de l'Estany
Selva
Ripollès
Girona

Desplegament
118.321
48.473

M€
5,9
2,9

18.678
17.534
6.952
42.870
56.397
309.225

1,2
0,7
(76.000 €)
2,7
3,4
16,8

En el marc de l’estratègia “País Viu”, s’han impulsat els ajuts de dinamització territorial. Van destinats
a municipis de fins a 2.000 habitants que tenen estratègies per lluitar contra la pèrdua poblacional
i l'envelliment. L'objectiu és que els ens locals puguin implementar les seves inversions de fins a
50.000 euros que tinguin un valor afegit en l’àmbit de les noves tecnologies, l’impuls turístic o la
preservació del patrimoni.
-

A les comarques de Girona, la inversió ha estat de 3.248.435,80 euros és la següent:

Comarca
Alt Empordà
Baix Empordà

Nre.
actuacions
30
18

Suma pressupost
per comarca
2.738.578,31
2.088.716,07

Suma
subvenció
atorgada
1.127.226,68
670.947,56

Garrotxa

8

544.438,10

296.084,06

Gironès
Pla de l'Estany
Ripollès
Selva
Total general

11
4
10
6
87

788.666,13
339.984,75
753.425,33
599.364,35
7.853.173,04

409.114,99
153.200,21
353.611,42
238.250,88
3.248.435,80
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S’han destinat 250 M€ als municipis de Catalunya a través del PUOSC 2020-2024. S’estructura en
dues línies. La primera és de 160 milions i hi han optat tots els ens locals; i la segona és de 90 milions
i es destina, específicament, a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants. És el
principal instrument de cooperació econòmica de la Generalitat per dur a terme noves
infraestructures i serveis de competència municipal des del 1980 malgrat desaparèixer durant la
crisi econòmica i durant aquell període es va crear un pla de manteniment amb una dotació petita
-

Per comarques, a les de Girona, la inversió PUOSC ha estat de 52,9 M€ mitjançant 393
expedients d’actuacions.
Comarca

Alt Empordà

Núm. Exp.
Per
tipus
ens
CC
1

EMD

2

Total Pressupost
subvencionable €

Total Subvenció
€

MU
139

Total Exp.
140

39.711.173,34

18.162.422,07

69
43

72
44

18.766.801,84
12.334.786,28

8.407.798,57
5.150.191,57

Baix Empordà
Garrotxa

1
1

Gironès
Pla de l'Estany
Ripollès

1
1
1

54
22
44

55
23
45

21.850.705,87
6.707.757,88
11.635.342,73

6.575.620,73
2.756.469,16
6.276.926,53

Selva

1

44

45

19.226.220,91

5.587.445,33

Total general

7

415

424

130.232.788,8

52.916.873,96

2

-

Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya. Es tracta d’un
fons Europeu de Desenvolupament Regional que prioritza les inversions en els àmbits de la
innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda. En les 4 convocatòries
de FEDER eixos 4 i 6 s’han acollit 203 beneficiaris i s’han atorgat 76,9 M€ per a un total d’inversió
de 153,9 M€.

-

Per comarques, a les de Girona, la inversió ha estat de 30.038.408,43 euros de subvenció
atorgada.
COMARCA
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
La Selva
Ripollès
Total general

subvenció FEDER €
2.291.676,92
1.506.720,78
2.791.908,74
16.976.592,70
1.486.331,47
1.533.682,74
26.586.913,35

-

Fons de Cooperació Local. El 2020, s’ha fet increment del 3,4% que representa un increment
total de la partida en 4,4M€. Aquest increment s’ha distribuït de manera proporcional entre els
consells comarcals per millorar la seva liquiditat i en tant que són proveïdors de serveis al món
local.

-

Actuacions extraordinàries derivades dels efectes climatològics. Durant aquest mandat s'hi
ha destinat cada any entre 1 i 1,2 milions d'euros amb ajuts als ens locals. Durant el 2020, a
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causa de la gran afectació dels temporals Dana i Glòria, s’ha fet una provisió extraordinària
de 35 milions d’euros: 11 milions d’euros per pal·liar els efectes dels temporals en els sectors
agrari i pesquer de les zones més afectades. Una segona línia de 10 milions d’euros per a la
realització d'actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d'abastament d’aigua. 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. També s’ha signat un conveni
amb el ministeri de Política Territorial i Funció Pública que permetrà destinar 37 milions
d'euros a pal·liar els efectes d’aquests dos temporals.
-

Concretament a Terres Gironines, s’ha atorgat 1,2 M€ per actuacions per l’afectació del temporal
Glòria a municipis com: Hostalric, Crespià, Sant Joan de les Abadesses ,Fornells de la Selva, Sant
Gregori, Verges, Arbúcies, Riells i Viabrea, Palol de Revardit, Flaçà, Massanes, Albanyà, Riumors,
Pedret i Marzà i Vilabertran.

Ordenació del territori
-

S’ha aprovat provisionalment el Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del
litoral de Girona. El Pla de Protecció de la Costa Brava evitarà la construcció de prop de 15.000
habitatges en espais amb valor paisatgístic i ambiental.

-

S’ha suspès la tramitació d'instruments de planejament i de gestió i la concessió de
llicències d'obra nova en els primers 500 metres del litoral gironí per a projectes situats
majoritàriament en terrenys amb pendent. La durada de la suspensió de tramitacions ha estat
fins a l'aprovació inicial del Pla director urbanístic de revisió del sòls no sostenibles del litoral gironí.

-

S’ha acordat iniciar la redacció del Pla director urbanístic metropolità de Girona. Comprèn els
municipis de Fornells de la Selva, Girona, Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix.

-

També s’ha aprovat la tramitació del Pla director urbanístic d’activitat econòmica de l’entorn
de l’aeroport de Girona. El pla afecta els municipis d’Aiguaviva i Riudellots de la Selva. L’àrea
d’estudi afecta unes 250 hectàrees aproximadament, a cavall entre ambdós municipis.

-

Ha acabat el Pla de Barris de Palafrugell que ha comptat amb una inversió de 8,2 M€ que han
aportat, a parts iguals, la Generalitat i l'Ajuntament de Palafrugell.

Infraestructures i mobilitat
-

En el període 2018-2020, s’han concedit 10,2 M€ a les comarques de muntanya per a millores i
manteniment de camins públics de la xarxa veïnal i rural.

-

A les comarques de Girona s’han concedit 1.112.640 € a la comarca de la Garrotxa i 1.124.010 €
a la comarca del Ripollès.

-

S’ha renovat el telecabina Coma del Clot de Vall de Núria, al municipi de Queralbs. El nou telefèric
disposa de quatre cabines, amb capacitat per a dotze persones cadascuna. Les millores realitzades
han inclòs també l’ampliació de l’espai de les zones d’espera on els usuaris accedeixen a les
cabines.

Xarxa viària
-

Les inversions en xarxa viària arribaran als 54,7 M€ en el període 2018-2021 a Girona.
Principals actuacions finalitzades:

-

o

Eixample i millora del traçat a la carretera N-141e, del PK 110+500 al 112+350. Tram:
Bescanó
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-

-

o

Desdoblament de la carretera C-260. Del PK 29+000 de la C-260 al PK 754+350 de la N-II.
Tram: Figueres

o

Millora de nus. Rotonda a la carretera GI-632, PK 2+500. Tram: Bellcaire d'Empordà

o

Via ciclista i peatonal a la carretera GI-524, del PK 3+400 (Can Blanc) al PK 6+500 (àrea
d'aparcament del volcà de Santa Margarida). Tram: Santa Pau

o

Via ciclista del Ter. Del PK 203+200 de la C-26 al Camí el Pont del Reixac. Tram: Sant Joan
de les Abadesses

S’estan executant:
o

Seguretat viària. Millores de seguretat i reestudi de la secció transversal. Carretera C-66, del
PK 41+900 al 50+450. Tram: Cornellà del Terri - Serinyà

o

Eixamplament i reforç del ferm. Carretera C-25, del PK 238+000 al 240+100. Tram: Riudellots
de la Selva

S’han anunciat les obres següents:
o

Nou ramal de l'autopista C-32, Blanes - Lloret. Tram: Tordera - Lloret de Mar.

o

Variant d’Anglès.

o

Variant de Banyoles.

o

Condicionament de la carretera GI-633, del PK 0+000 al 6+290. Tram: Sant Julià de Ramis
(cruïlla amb la N-II) - Sant Jordi Desvalls

o

Millores de seguretat i reestudi de la secció transversal. Carretera C-66, PK 50+450 al
55+800. Tram: Serinyà - Sant Ferriol

o

Via ciclista del Ter. Tram: pont de Perella – Sant Pau de Segúries

o

Via verda. Via ciclista de l'estació de Riells i Viabrea - Breda al nucli de Breda per la carretera
GI-552, del PK 2+000 al 4+000. Tram: Riells i Viabrea - Breda

Actuacions d’emergència fetes per la llevantada d’octubre de 2018 i el temporal Gloria de gener
de 2020

-

-

o

Nou pont sobre la Tordera. Carreteres BV-6001 i GIP-6831. Tram: Malgrat de Mar – Blanes.
4,6 M€

o

Reconstrucció de mur de contenció esllavissat a la GI-550, PK 5+650. Tram Sant Hilari.
428.060,39 €

o

Reparació dels esvorancs causats a la C-35, DEL PK 73+200 AL 73+500. Maçanet de la
Selva. 418.259,70

o

Reparació dels danys causats que han efectuat els Parcs de Conservació de Carreteres de
Vidreres, de la Vall de Bianya i de Girona, 1 M€.

CIMALSA ha fet les inversions següents a Girona.
o

Urbanització de la Plataforma Logística LOGIS EMPORDÀ, 1,5 M€

o

Plataforma Logística CIM la Selva. 97.500 €

CIMALSA ha licitat les següents actuacions:
o

Urbanització de la Plataforma Logística LOGIS EMPORDÀ. Urbanització de la Plataforma
nord Catalunya. Grans ubicacions. Al costat de la Terminal Vilamalla, 5,6 M€
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o

Plataforma Logística CIM la Selva. Edificació del Centre de Serveis per al Transport,
714.426,50

Transport públic de viatgers per carretera
-

Han començat les obres de la nova estació d'autobusos de la Bisbal d'Empordà, amb un pressupost
d’1,8 M€.

-

S’han fet diversos arranjaments a estacions i parades d’autobusos a Blanes, Olot, Sant Feliu de
Pallerols, Sant Joan de les Abadesses, Torroella de Montgrí i Tossa de Mar.

-

S’ha posat en servei la nova línia exprés e6 Figueres-Roses.

-

S’han millorat les connexions de bus d’alguns pobles i les capitals de comarca per poder donar un
millor servei a l’alumnat dels instituts, als estudiants universitaris, a les persones que tenen visites
mèdiques o hospitalàries, per millorar la intermodalitat amb altres mitjans de transport i per oferir
més servei els festius i caps de setmana.

-

S’han establert nous serveis de transport públic a la demanda al Gironès i al Pla de l’Estany.

-

La Generalitat, la Regió d'Occitània i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals s'han
associat en un projecte europeu, anomenat ConnECT, per ampliar i millorar el servei
d'autobús de l'espai català transfronterer entre Catalunya i França. Han entrat en servei les
línies Figueres – El Voló (connexió amb Perpinyà), Figueres – Sant Llorenç de Cerdans (connexió
amb Arles i Perpinyà) i Camprodon – Prats de Molló – La Presta (connexió amb Arles, Perpinyà i
Ripoll).

-

Les aportacions per millores en el transport públic en el període 2018-2020 en el conjunt de
Catalunya han estat de 10,8 M€. A Girona les aportacions han estat les següents:
COMARCA
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
La Selva
Total general

Import
concedit
590.438,50
12.615,04
47.984,63
319.638,72
205.460,09
0,00
98.448,81
1.274.585,79

Xarxa ferroviària
-

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha invertit 3,8 M€ a la comarca del Ripollès. Per l’any
2021 hi ha previstes inversions per import de gairebé 3 M€. Entre les actuacions previstes hi ha un
nou aparcament de l'estació de Queralbs del Cremallera de Núria, amb capacitat per a 75 places.

Infraestructures portuàries
-

S’ha aprovat el Pla d'inversions 2019-2022 de Ports de la Generalitat, que suposarà una inversió
pública de 30 M€ per millorar la protecció i l'abric dels ports i adequar les infraestructures portuàries
al canvi climàtic. Aquest 2020, Ports de la Generalitat ha invertit 19 M€ en infraestructures
portuàries, 13 M€ dels quals ho han estat per a actuacions d'emergència ocasionades pel temporal
Gloria.
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-

Els 8 ports gironins rebran 11 M€ d’inversió pública en quatre anys. El Pla d’inversions 2019-2022
de la Zona Portuària Nord potencia el recer dels ports, la integració port-ciutat, les actuacions de
suport al sector pesquer, la millora de l’eficiència energètica i l’adequació de les infraestructures al
canvi climàtic. El Pla també preveu inversions privades als ports de la Zona Portuària Nord per
valor de més de 13,4 M€, de manera que el total d’inversió en aquest quadrienni serà de 24,4 M€.

-

En els anys 2018-2020 Ports de Catalunya ha invertit una mica més de 5 M€ en els ports de Girona.
Les actuacions han estat diverses, com ara la millora de les dàrsenes i els molls pesquers, la
reordenació dels molls, la millora dels passeigs marítims, la instal·lació de punts de recàrrega de
vehicles elèctrics o la modernització dels embarcadors.
Port
Port de la Selva
Port de Roses (+ canals S. Marg)
Port de l’Escala
Port de Palamós
Total

Inversió
675.341,53
309.202,54
1.069.398,71
2.968.778,93
5.022.721,71

Actuacions d’emergència pel temporal Gloria de gener de 2020
-

El temporal Gloria va causar nombrosos danys als ports gironins. Les actuacions d’emergència que
s’han hagut de fer per reparar les destrosses han suposat una despesa de 4,3 M€.
Port
Port de Palamós
Port de Sant Feliu de Guíxols
Port de Blanes
Total

-

Inversió
707.365,76
1.439.787,99
2.113.736,52
4.260.890,27

Els ports de Palamós i Roses van tancar la temporada 2019 de creuers amb 56.700 passatgers.
Palamós va tancar la temporada assolint una nova fita amb 54.208 passatgers i va rebre 45 escales
de creuer i la visita de 9 companyies. Roses va rebre 2.535 passatgers, 5 escales de creuer i 4
companyies. Els dos ports de la Costa Brava van finalitzar la temporada 2019 amb un 11% més de
passatgers, 50 escales de creuer i un impacte econòmic estimat de 4,1 M€.

Sostenibilitat
Actuacions d’emergència per la llevantada d’octubre de 2018, la DANA d’octubre de 2019 i el
temporal Gloria de gener de 2020
-

L'Agència Catalana de l'Aigua destina més de 50 M€ a la restauració de rius i reparació
d'infraestructures del cicle de l'aigua afectades pel temporal Gloria: 10 M€ per reparar
infraestructures d'abastament en alta; 8 M€ per reparar danys de la xarxa ATL; 24 M€ en actuacions
d'adequació de les lleres i 6,6 M€ per reparar danys en sistemes de sanejament. En total estan
previstes prop de 620 actuacions en lleres fluvials; 280 a la demarcació de Girona, 250 a Barcelona,
12 a Tarragona, 27 a Terres de l'Ebre i 50 a la demarcació de Lleida. Pel que fa a la DANA d’octubre
de 2019, s’han destinat 10,7 M€ per reparar les lleres de les conques internes, els sistemes públics
de sanejament en alta, les infraestructures d’abastament en alta, i la xarxa de control de l’Agència
Catalana de l’Aigua.

-

S’han destinat 5,1 M€ per reparar la captació d'aigua de la dessalinitzadora de la Tordera, ubicada
a Blanes, arran dels desperfectes causats pel temporal Gloria.
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-

L'Agència Catalana de l'Aigua ha destinat més de 540.000 € en la reparació de la mota del Ter a
Torroella de Montgrí, danyades pel temporal Gloria. També s’ha reparat la mota de la Tordera a
Hostalric.

-

L'Agència Catalana de l'Aigua ha atorgat 17.789 € al municipi de Sant Feliu de Buixalleu, per
finançar la reparació dels danys causats pel Gloria a la conca de la Tordera.

-

L'Agència Catalana de l'Aigua ha retirat les acumulacions de vegetació i de residus urbans del riu
Fluvià, que van ser arrossegats pel temporal Gloria. També s’han efectuat treballs per retirar els
arbres morts i residus urbans arrossegats i dipositats en l'illa del Ter, a Girona.

-

L'Agència Catalana de l'Aigua va dur terme prop de 100 actuacions de manteniment i conservació
de lleres a les conques dels rius Ter, Daró i Muga, a causa de les llevantades dels mesos d'octubre
i novembre de 2018. S’hi van destinar més de 4 M€.

-

A la demarcació de Girona, l’ACA va dur a terme 54 actuacions per la DANA d’octubre de 2019,
per un import de 814.031 € i 361 actuacions pel temporal Gloria a les conques internes, per un
import de 16,1 M€.

Cicle de l’aigua
-

S’ha creat l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) el nou ens públic que gestiona
la xarxa d’abastament d’aigua del sistema Ter-Llobregat, consistent en la producció i
subministrament d’aigua potable per abastar a una població de 4,5 milions d’habitants mitjançant
les instal·lacions titularitat de la Generalitat.

-

S’ha constituït oficialment la Taula del Ter, l'òrgan col·legiat que ha de fer el seguiment dels
compromisos assolits en els acords subscrits l'agost de 2017. Aquests acords persegueixen
l'objectiu i el compromís de reduir gairebé a la meitat les derivacions d'aigua del riu cap a Barcelona,
passant dels 166 hm3/any que es derivaven en el 2017 als 90 hm3/any previstos per al 2027.

-

L'aigua del riu Ter derivada cap a l'àrea de Barcelona va registrar, durant el 2018, el seu mínim
històric amb un total de 135,2 hm3, 15 hm3 menys que durant l'any 2017.

-

Subministrament o abastament d’aigua. Al llarg del cicle de planificació 2016-2021, l’ACA ha
atorgat 18,2 M€ en subvencions a ajuntaments, consells comarcals i mancomunitats de municipis
per millorar l’abastament d’aigua en alta. Aquests subvencions inclouen també l'elaboració de Plans
Directors de l’Aigua, la instal·lació de comptadors i les xarxes supramunicipals d’abastament.
A nivell comarcal, les subvencions s’han repartit de la següent manera:
COMARCA
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
La Selva
Total general

-

Import
concedit
7.458.753,61
2.050.075,68
1.728.418,02
2.059.039,25
896.241,97
714.557,90
3.315.069,34
18.222.155,77

Depuració i sanejament d’aigües residuals. Entre 2018 i 2020 s’han executat 20 actuacions
de millora del sanejament d’aigües residuals, amb una inversió de 10 M€. I actualment hi ha en
fase de redacció, preparació o execució 34 actuacions per un import de 56 M€, com ara la
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remodelació de l’EDAR de Palamós (10 M€), el sanejament i depuració de diverses urbanitzacions
i nuclis de Fogars de la Selva (4,6 M€), o l’ampliació de l’EDAR de Maçanet de la Selva (3,7 M€).
A nivell comarcal, les dades són les següents:
Comarca
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
La Selva
Total general

Inversions en
Inversions
curs
finalitzades
5.818.966,10
5.278.079,20
16.007.418,15
192.344,90
5.277.800,00
0,00
8.134.926,10
660.000,00
737.000,00
1.435.454,90
784.514,50
22.000,00
19.315.967,40
2.443.468,50
56.076.592,25
10.031.347,50

-

Inversions en manteniment i conservacions de lleres dels rius. En els anys 2019-2020 s’han
destinat 158.726,55 € a trams no urbans (100% a càrrec de l’ACA) i 275.990,06 € a actuacions en
trams urbans (80% del finançament a càrrec de l’ACA i el 20% restant a càrrec dels municipis).

-

Inversions en manteniment i conservacions d’embassaments. L'Agència Catalana de l'Aigua
destina 1,6 M€ per millorar el funcionament dels òrgans d'alliberament d'aigua de la presa de
Darnius Boadella. També s’han destinat 13.410 € al Consell Comarcal de l’Empordà i 8.100 € a
l'Ajuntament de la Cellera de Ter per al desenvolupament dels plans d'usos dels embassaments
de Darnius Boadella.

Gestió dels residus
-

Subvencions directes de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en el període 2018-2020
o

36,3 M€ per a la millora de l’eficiència energètica de la planta de valorització energètica de
residus de Campdorà (Girona).

o

4,6 M€ al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per finançar actuacions complementàries del
Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà, situat a Pedret i Marzà.

o

2,5 M€ per a l’ampliació del dipòsit controlat del Pla de l’Estany, el segellament de la fase
actual i la construcció d’una planta de transferència de residus municipals

o

1 M€ al Consell Comarcal de la Garrotxa, per dur a terme les obres d’adequació del vas del
dipòsit controlat de residus de Beuda.

o

718.575 € al Consell Comarcal de la Selva per dur a terme l’execució de les obres de millora
de la planta de tractament biològic de Santa Coloma de Farners.

o

250.000 € al Consell Comarcal del Ripollès per millorar la planta de tractament de lixiviats del
dipòsit controlat de les Llosses.

o

50.000 € per a actuacions de millora a la planta de tractament biològic d’Olot.

o

També prevista una nova instal·lació de tractament de la fracció RESTA a la Garrotxa, a Sant
Jaume de Llierca, amb una inversió total de 14 M€ (4,3 M€ l’any 2020), que està en tràmits
d'adequació arran d’una sentència judicial.
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-

Subvencions concedides per l’ARC per a ajuts per a la recollida de residus, per a la
reutilització i per a la valoració. Entre els anys 2018 i 2019 s’han atorgat 3,2 M€ a ens locals i
1,1 M€ a entitats sense ànim de lucre, universitats i empreses.

Patrimoni Natural
-

S'ha constituït la Taula de cogestió marítima de l'espai natural protegit "Litoral del Baix
Empordà", una iniciativa conjunta del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i el de Territori i Sostenibilitat. La Taula és un espai permanent de participació per
debatre i concretar les mesures de gestió, ordenar conjuntament els diversos usos i activitats, i
cooperar en la conservació d'aquest espai natural protegit de la xarxa Natura 2000 ubicat davant
dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur.

-

S'ha aprovat inicialment el Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l'Alta Garrotxa,
que abasta 50.275 hectàrees, entre l'espai natural protegit i la zona perifèrica de protecció,
repartides per 13 municipis de les comarques de la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Ripollès. El
document, que s'ha elaborat en estreta col·laboració amb el Consorci de l'Alta Garrotxa, servirà per
ordenar i gestionar aquest espai natural i posar-lo en valor.

-

Han finalitzat les obres del projecte de recuperació i protecció dels sistemes dunars de
l'Empordà a diverses platges de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Torroella de
Montgrí i Pals. La superfície de dunes acordonades abasta una superfície d'unes 23,4 hectàrees
i la longitud del front litoral beneficiat per aquestes actuacions de protecció és d'uns 7 km.

-

Han finalitzat les obres de millora de la connectivitat per als amfibis i altres petits vertebrats
a la carretera GI-602, a Sant Climent Sescebes. L’actuació permet facilitar els moviments de la
fauna a l’entorn dels estanys de la Cardonera i Pous, que es troben dins l’espai ‘Basses de l’Albera’
inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i la xarxa Natura 2000. Les actuacions han tingut un
cost d’uns 170.000 €.

-

S’han iniciat les obres de la recuperació ambiental de la riera Mugueta i Rec del Molí a Castelló
d’Empúries. El Projecte té per objectiu garantir l’arribada d’aigua a la Reserva Natural Integral del
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, així com la millora ambiental de l’espai fluvial del Rec
del Molí i la riera de la Mugueta. El cost d’execució es de 849.234,70€.

-

S’han alliberat 17 tortugues d'estany al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Els exemplars provenen del Centre de Recuperació de Tortugues (CRT) de l'Albera, que
compta amb un nucli de cria d'exemplars originaris del Baix Ter. L'alliberament dona
continuïtat al projecte europeu Life Natura EmysTer, que el 2006 va impulsar la millora d'hàbitats i
la cria en captivitat d'aquesta espècie protegida.

-

En les convocatòries 2017-2018 i 2029-2020 s’han atorgat els següents ajuts als parcs
naturals del territori:
o

Zona Volcànica de la Garrotxa, 495.805,44 €

o

Capçaleres del Ter i del Freser, 483.838,59 €

o

Cap de Creus, 190.703,98 €

o

El Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, 109.565,93 €

o

L'Albera, 77.865,56 €

o

Aiguamolls de l'Empordà, 71.708,83
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Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Govern obert i transparent per a la confiança i la justícia social
-

-

-

S'ha aprovat l'Estratègia de lluita contra la corrupció. Un paquet de 25 mesures que s'han
d'implementar durant els anys 2020 i 2021. S’ha constituït l’Espai de participació ciutadana i s’ha
posat en marxa el Programa de suport a la implementació de l’Estratègia. Quan encara queda més
d’un any per a la seva implementació, del total de 25 actuacions previstes 24 ja han estat iniciades
i, de les 90 subactuacions a executar, 17 ja es troben completades (19%), 49 en curs (54%) i
únicament 24 encara no s’han iniciat (27%). La darrera ha estat la posada en marxa la Bústia
ètica, que permet a qualsevol persona alertar de males pràctiques o corrupció a la Generalitat de
forma anònima en tres àmbits: alts càrrecs i personal directiu, contractació pública i personal de la
funció pública.
S'ha aprovat l'Estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a la Carta
Internacional de Dades Obertes, amb l’objectiu de gestionar i donar visibilitat de forma integral a
totes les dades de les administracions públiques catalanes. En el marc d’aquesta Estratègia, s’ha
iniciat un projecte d’elaboració d’un Inventari de Conjunts de Dades de la Generalitat de
Catalunya per fomentar l'ús de les dades i la presa de decisions basades en aquestes.
S’han realitzat trobades amb ajuntaments per impulsar, arreu del territori, polítiques que
fomentin la integritat pública, l’obertura de dades i la participació. La Xarxa de Governs
Transparents comparteix aquesta estratègia.

-

El Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2015-2018 va fer aflorar 740,54 M€ en els quatre
anys de vigència. L’ATC va aflorar 203,7M€ en el primer any de vigència del nou Pla de
prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, un
màxim històric. Dins de les mesures del nou Pla s’inclou la publicació de la llista de deutors per
quantitats superiors a 1M€, iniciada aquest 2020.

-

Entre 2018 i 2019, el nombre de persones ateses a les oficines pròpies de l’ATC de Girona,
Figueres i la Bisbal d’Empordà es va incrementar fins a les 22.564; un creixement que s’ha vist
interromput per la situació de pandèmia, en què s’han potenciat els sistemes d’atenció a distància.
Persones ateses
Girona
Figueres
La Bisbal
d’Empordà
Total

2018
11.282
5.000
3.873

2019
11.714
6.793
4.057

2020-set
4.937
2.440
1.341

20.155

22.564

8.718

L’ATC també està present al territori a través de les oficines compartides d'Olot i Ripoll i amb la
Xarxa de Tributs de Catalunya, en convenis amb els Consells Comarcals del Baix Empordà, la
Selva i el Ripollès i la Diputació de Girona.
-

Les OAC han dut a terme un total de 320.018 atencions a Girona entre 2018 i 2020 (octubre).

-

S’han impulsat processos participatius arreu del territori per reforçar la discussió de les polítiques
públiques. Entre d’altres, el “Pla estratègic d'alimentació a Catalunya”, “Ajuda'ns a definir l'Òmnia
del futur”, “Elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya”, “Pacte Nacional per la Interculturalitat”,
“Procés participatiu de l’espai de menjador escolar”, “Procés participatiu del Pacte Nacional per a
la Societat del Coneixement” i “Procés participatiu del Pla Estratègic dels Serveis Socials de
Catalunya” o el “Pla director urbanístic d’Òdena”.

26/ 31

Girona
Balanç 2018/2020

Justícia
-

Entre el 2017 i el 2021, s’hauran posat en marxa 22 nous jutjats a tot Catalunya, amb un cost
de 14,2 M€, sense cap aportació expressa per part del Govern espanyol. D’aquests 22 jutjats, ja
n’hi ha 20 d’operatius. Els dos jutjats restants, 1a Instància i Instrucció 6 d'Arenys de Mar i 1a
Instància i Instrucció 6 de Vic, es posaran en marxa en els propers mesos.

-

S’ha continuat el desplegament de l'oficina judicial a Catalunya, la nova organització basada
en els principis de jerarquia, divisió de funcions i coordinació que serveix de suport a l'activitat
jurisdiccional de jutges i tribunals: Cerdanyola del Vallès (1/10/2018), Ripoll (5/11/2018), Vielha e
Mijaran (3/3/2020) i Tremp (estava previst pel 2/4/2020 però per la COVID-19 es va retardar a
l’1/7/2020) i la Bisbal d'Empordà 2/6/2020). També s’ha creat la del partit judicial de Berga que
entrarà en funcionament l’1 de febrer de 2021.

-

S'han destinat anualment 65 M€ per garantir l'assistència jurídica gratuïta a les persones
sense recursos. Més de 170.000 persones sense capacitat econòmica per litigar han disposat
d'un advocat o d’un procurador de forma gratuïta anualment.

-

S'ha creat la Seu judicial electrònica de Catalunya a través de la qual els ciutadans i
professionals de la justícia poden accedir a la informació, als procediments i als serveis electrònics
de l'Administració de justícia a Catalunya.

-

Entre el juliol i l’agost de l’any 2020 s’han celebrat gairebé 6.900 judicis amb
videoconferència als jutjats de Catalunya, el 19 % dels 36.000 judicis programats. Justícia
disposa d’un total de 461 llicències de videoconferències contractades a disposició de
l’Administració de justícia a Catalunya.

-

S’han atorgat d'1.584.910 € als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de
pau el mòdul econòmic corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any
2020. Els jutjats de pau de Catalunya han gestionat, durant l’any 2019, un total de 627.924
actuacions.

-

Fins al 2025 es destinaran 40 M€ per a nous edificis judicials a Catalunya. Comptant les
reformes i manteniment d'antics edificis, la inversió ascendirà als 66 M€.

-

S’ha posat en marxa el nou Jutjat de 1a Instància número 7 a Girona.

-

El 2019 s’han entregat 6.490.070,36 € als col·legis d’advocats i procuradors de Girona i
Figueres, per atendre les actuacions d’assistència jurídica gratuïta, el servei públic que
garanteix el dret a obtenir defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador quan la
persona immersa en un procediment judicial acredita insuficiència de recursos per litigar. És una
xifra semblant a la de cada any.

-

Les mesures penals alternatives (MPA) permeten als òrgans judicials donar una resposta
menys aflictiva que les penes privatives de llibertat per la comissió d’una falta o d’un delicte
lleu o menys greu, al temps que se salvaguarden els drets de les víctimes. Es pretén
sensibilitzar les diferents institucions sobre la necessitat de desenvolupament d’aquest tipus de
sancions penals alternatives a la presó. En el període comprès entre finals del 2017 i principis de
novembre del 2020, 561 persones de l’Alt Empordà, 346 del Baix Empordà, 119 de la Garrotxa,
706 del Gironès, 56 del Pla de l’Estany, 39 del Ripollès i 606 de la Selva han dut a terme una MPA.

-

S'ha acordat destinar més de 7 M€, del 2019 al 2021, a les residències penitenciàries per a
presos que arriben al final de la condemna en semillibertat. Des de l'estiu de 2018, s’ha ampliat
el seu abast en el territori, amb nous habitatges a l'Alt Empordà, el Barcelonès, el Baix
Llobregat i el Baix Penedès, i ha augmentat un 33% els recursos que s'hi destinen.

-

S'han creat 35 noves places d'internament als centres de justícia juvenil tot recuperant dos
equipaments parcialment tancats per la crisi el 2013, Montilivi a Girona (Gironès) i Til·lers, a
Mollet del Vallès (Vallès Oriental) on s'ha reobert un mòdul amb visió de gènere per a noies
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de tot Catalunya. Amb aquest increment de capacitat, els centres educatius passen de 302 a 337
places (+12 %).
Ciutadania i drets civils
-

L'Estructura de Drets Humans de Catalunya ha elaborat el primer Pla de drets Humans de
Catalunya 2020-2023, en resposta a l’encàrrec que li havia fet el Govern.

-

S’ha signat l’Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la
xenofòbia, amb la totalitat de les forces polítiques parlamentàries i amb el suport de les institucions
i les entitats socials, per tal d'aconseguir un debat públic responsable al voltant de la immigració i
contra el racisme i la xenofòbia.

-

S’ha desenvolupat el programa de Mentoria Social per a les persones refugiades, a través de
grups d’acollida formats amb mentors i mentores voluntaris. Al final de 2019 s’han format 210
tàndems amb un total de 450 persones refugiades.

-

La inversió en l’obertura de fosses i la identificació de víctimes ha estat de més de 2 M€. En
tres anys, del 2017 al 2020 s’han obert 33 fosses i s’han recuperat les restes de 338 persones. Es
calcula que a Catalunya hi ha unes 20.000 persones enterrades en les 527 fosses documentades.
El Cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme disposa de 6.000 casos
inscrits.

-

S’han expedit 4.136 documents de nul·litat dels judicis franquistes des que es va posar en
marxa, el 2017. A Catalunya hi ha 66.629 persones contra les quals es va instruir un procediment
judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco.

-

S'ha creat l'Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, un servei perquè l'Església acordi
solucions extrajudicials amb els particulars i les administracions ja que s'ha revelat que l'Església
ha inscrit 3.722 finques al seu nom sense cap títol que n'acrediti la propietat.

-

S'ha creat l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics encarregada de difondre aquests
drets entre la ciutadania, a recollir i acompanyar les eventuals vulneracions d’aquests drets i a
enfortir la col·laboració amb la societat civil organitzada. Ha atès 5 queixes i consultes sobre
violacions de drets fonamentals a les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el
Ripollès i la Selva.

-

S'han instal·lat peces Stolpersteine a diversos pobles i ciutats de Catalunya en record de les
víctimes del nacionalsocialisme. Se sumen un total de 257 llambordes arreu del territori català.
Al Cens de deportats catalans i espanyols als camps de concentració nazis hi ha 9.161 persones
deportades registrades, de les quals a l'entorn de 2.000 són catalanes.

-

En el marc del Pla de fosses, a la tomba del soldat desconegut, a Cassà de la Selva (Gironès),
s’hi va recuperar un cos.

Polítiques d’igualtat
-

En aquest legislatura s’ha aprovat el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022
i del II Programa d’Intervenció Integral contra les violències masclistes 2019-2022.

-

Durant l’any 2019 s’ha realitzat una despesa global de 82,5 M€, amb un increment del 15% en
relació amb el pressupost previst i un 84% de les actuacions executades o iniciades.

-

Des de finals de 2017 i fins a principis de novembre de 2020, les Oficines d’Atenció a la Víctima
del Delicte han atès 574 persones de l’Alt Empordà, 427 del Baix Empordà, 147 de la Garrotxa,
917 del Gironès, 84 el Pla de l’Estany, 48 del Ripollès i 762 de la Selva. Durant aquest mateix
període, s’han fet 439 actuacions d’assistència a la víctima en casos de violència contra la dona a
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l’Alt Empordà, 525 al Baix Empordà, 192 a La Garrotxa, 842 al Gironès, 82 al Pla de l’Estany, 73 al
Ripollès i 807 a la Selva.
-

Pel que fa a les trucades a la línia 900 900 120, durant l’any 2019 es van rebre 753 trucades i al
2020 han estat 699 trucades.
Subvencions a entitats per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès social per promoure
la igualtat efectiva de dones i homes per comarques:
Subvencions
entitats
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
Selva
Total

-

2019

2020

4.344
5.100
13.294
90.136

4.017
11.010
8.029
88.550
16.016

12.84
125.722€

10.104
137.726€

Contractes programes per a la prestació del Servei d’informació i atenció a les dones dels ens
locals per comarques.
2019
Alt Empordà
Baix Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de l’Estany
Ripollès
Selva
Total

91.950
99.275
41.125
85.766,9
29.225
28.850
99.436
475.627,9€

2020
122.715
139.901
59.529
119.998
40.186
39.786
139.901
662.016€

-

Per tal d’avançar en la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral, la Generalitat de Catalunya
compta amb un Registre Públic de Plans d’Igualtat per a empreses. Aquest registre atorga a les
empreses i organitzacions un certificat oficial d'adequació del seu Pla a la legalitat vigent i, també,
permet reconèixer i donar visibilitat a les empreses i organitzacions que han elaborat i implantat un
pla d'igualtat.

-

Entre els anys 2018 i 2020 s’han registrat a Catalunya 296 Plans d’Igualtat.

-

A les comarques de Girona s’han registrat 28 plans des del 2018.

Seguretat i emergències
-

Més Mossos i bombers arreu de Catalunya. S’han dotat amb més recursos humans i materials:
s'han creat 2.150 noves places en aquests àmbits alhora que s'ha treballat en la millora de les
condicions de treball laboral i d’equipaments dels servidors públics de l’àmbit de la seguretat.
Concretament s’han convocat 1.500 noves places de mossos d’esquadra: 689 efectius ja
s’han incorporat en pràctiques i 750 aspirants iniciaran el curs de formació el gener de 2021. I
referent a bombers, s’han convocat 650 noves places: 150 bombers es van incorporar el juny del
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2020, 250 s’incorporaran en pràctiques a principis del 2021 i els altres 250 estan en procés
selectiu.
-

S’ha aprovat l’Acord 2019-2022, que millora les condicions laborals dels Bombers de la
Generalitat després de més de 10 anys de reivindicació.

-

S’ha constituït el Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible per implantar una mobilitat
més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada.

Mossos d’Esquadra
-

S’han destinat 995.000 euros a la millora de la comissaria de Banyoles, i 55.087 euros més en
millores d’altres comissaries.

-

Es manté estable l’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants a la Regió Policial de Girona, de
71 durant 2019 i de 70 el 2018. Aquest 2020 s’ha reduït a 58, entre altres motius per les
conseqüències de la pandèmia.

-

Actualment hi han 1.933 Mossos d’Esquadra destinats a terres gironines, tenint en compte els
efectius destinats a les àrees bàsiques policials gironines i les unitats adscrites de la regió policial
que intervenen en aquest territori. *Dades provisionals a 27.10.2020

Bombers
-

S’han destinat 538.676,78 euros per a l’execució de les obres del Parc de Bombers de Girona,
1.253.079,32 pel parc de bombers de Figueres.

-

S’han invertit 551.237,82 de millores de l’edifici d'Emergències a l'edifici de Santa Caterina de
Girona.
Hi ha destinats un total de 734 bombers, 476 funcionaris i 258 voluntaris actualment.

-

Comarca
Alt
Empordà
Baix
Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de
l'Estany
Ripollès
Selva
Total

Func.
91

Any 2018
Volunt.
58

Total
149

118

13

131

109

12

121

114

13

127

41
78
20

5
91
2

46
169
22

39
77
18

9
33
2

48
110
20

40
84
20

9
27
2

49
111
22

18
102
468

29
65
263

47
167
731

20
102
447

39
79
247

59
181
694

22
105
476

39
80
258

61
185
734

Func.

Any 2019
Volunt.
82
73

Total
155

Func.

Any 2020 (*)
Volunt.
91
88

Total
179

(*) dades provisionals a 4.11.20
Seguretat Viària: Plans de seguretat viària
-

S’han implantat 52 plans de seguretat viària als diferents municipis del territori per a la millora i
l'impuls d’una mobilitat sostenible i segura.

-

S’ha rebaixat lleugerament l’accidentalitat amb víctimes a les carreteres gironines entre 2019 i
2018. El decreixement és molt gran aquest 2020 degut a les restriccions de la mobilitat per la
COVID-1.
Comarca
2018
Alt
Empordà

Zona interubana
2019
2020 (1)
266
302
153

Zona Urbana
2018
2019
2020 (1)
248
245
149

2018
514

Total
2019
547

2020 (1)
302
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Baix
Empordà
Garrotxa
Gironès
Pla de
l'Estany
Ripollès
Selva
Total

163

188

123

118

142

42

281

330

165

70
228
47

59
228
50

59
142
28

87
696
57

106
629
61

74
420
24

157
924
104

165
857
111

133
562
52

61
335
1.170

60
313
1.200

39
183
727

4
118
1.328

8
90
1.281

4
41
754

65
453
2.498

68
403
2.481

43
224
1.481

(1) dades provisionals a 27.10.20
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BALANÇ TERRITORIALITZAT DE L’ACCIÓ DE GOVERN
LEGISLATURA 2018/2020

Lleida (Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià,
Urgell)

Índex
BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN

a. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Pressupost, salut, serveis socials, educació, habitatge, cultura
b. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una
fiscalitat justa
Teixit productiu, polítiques agroalimentàries, país viu, infraestructures, mobilitat
c. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança
compartida
Transparència, justícia, ciutadania, igualtat, seguretat i emergències
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BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN

Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Un pressupost que deixa enrere l’austeritat
-

Els pressupostos de 2020 recuperen per primer cop els nivells de despesa corrent de 2010, elevant
fins als 25.106M€ (+2.127M€) els fons disponibles dels diferents departaments. Globalment, la
despesa no financera de la Generalitat augmenta fins als 27.512M€ (+3.070M€) respecte al 2017 i
eleva la inversió pública 2.012M€ (+428M€).

-

Per primer cop, a més, els pressuposts de la Generalitat es troben vinculats amb els Objectius del
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 per a la millora del benestar i el progrés social.

-

Així mateix, el Govern ha fet front a la pandèmia mobilitzant 3.826M€ en despeses, de les quals
s’han destinat 2.226M€ a despeses sanitària i sociosanitària al 2020. Així, es van generar 3.165M€
dels Fons extraordinaris COVID i es va incrementar el dèficit estimat fins als 1.500M€ per seguir
fent front als compromisos extraordinaris produïts per la pandèmia.

-

El Pressupost 2020 destina 58,1M€ per a inversions reals a les comarques de Lleida, un
increment del 42,5% en relació al pressupost de 2017.

Inversions reals (M€)
Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Lleida
-

Pressupost 2017
1,5
10,1
2,9
2,2
17,7
6,4
40,8

Pressupost 2020
2,9
8,7
2,6
2,9
33,1
7,9
58,1

Increment 2020/2017
96,4%
-13,7%
-11,2%
32,8%
86,7%
24,1%
42,5%

En el període 2018-2020, les comarques de Lleida hauran rebut 181 M€ en inversions reals i
transferències de capital.
Inversions i transferències de capital
(M€)
Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Lleida

TOTAL 2018-2020 (M€)
33,7
32,2
4,1
7,9
81,7
21,4
181,0
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Manteniment de la qualitat assistencial
-

S’han aprovat els pressupostos 2020 amb la segona inversió en salut més alta de la història
amb 9.789M€.

-

La satisfacció en la utilització dels serveis sanitaris ha esta valorada en un 8,1 (darrera
Enquesta PLAENSA). El tracte rebut per part dels professionals és un dels aspectes més valorats.

-

S’ha reforçat l’assistència primària, fent efectius, al llarg d’aquesta legislatura, 100 M€ addicionals
per a l‘atenció primària que, en el període 2015-2019, s’incrementa un 24%, i s’ha aprovat el Pla
d’enfortiment i transformació de l’atenció primària amb una inversió de gairebé 300 M€ fins
el 2022.

-

S’instal·len mòduls de suport per a l'activitat COVID en 114 centres d'atenció primària de tot
Catalunya. Comporta una inversió de gairebé 300 milions d’euros fins al 2022 per poder fer PCR
i proves fora dels centres, i així esponjar els serveis i garantir la seguretat de professionals i
ciutadans durant la pandèmia. Aquesta actuació s’emmarca en el Pla d’enfortiment i
transformació de l’atenció primària, amb l’objectiu d’oferir més espai i confort a la ciutadania.

-

A la Regió Sanitària Lleida es faran 12 CAP: CAP Balàfia-Pardinyes, CAP Cappont, CAP Eixample,
CAP Onze de Setembre i CAP Primer de Maig, de la ciutat de Lleida, i als CAP d’Alcarràs, CAP
Bellpuig, CAP Les Borges Blanques, CAP Balaguer, CAP Almacelles, CAP Agramunt i CAP
Albatàrrec.

-

En l’àmbit dels professionals, s’han destinat 639,8 M€ més respecte al 2017, amb l‘objectiu de
millorar la qualitat de la contractació i també fer noves contractacions (8.000 llocs estructurals).
També s’ha creat el Comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut, que
ha fet 30 propostes per millorar el sistema, i s’ha creat el Fòrum de diàleg professional per trobar
solucions amb tots els professionals sanitaris i dissenyar polítiques professionals pels propers
quatre anys.

-

A Lleida, en el marc de Pla d’inversions en salut (2018-2020), s’han executat les obres següents:

-

o

Adequació UCI Hospital Arnau de Vilanova de Lleida (14 nous box) 3,5 M€ i en curs obres
de remodelació que augmentarà la polivalència de l’ús de 28 llits (1,5 M€).

o

Estan en construcció els Espais Hospitalaris Polivalents (EHP) com un complement o
extensió d’hospitals que podrien veure la seva capacitat saturada i, alhora, reforcen la xarxa
SISCAT.

o

L’Hospital Arnau de Vilanova la capacitat serà de 90 llits

o

CUAP Lleida (remodelació) 0,5 M€

o

CAP Agramunt: Ampliació 0,7 M€

o

CAP Alcarràs: Ampliació i millora 1,3 M€

o

Consultori de Bellaguarda: Construcció (substitució) 0,3 M€

o

Consultori de Miralcamp: Ampliació 0,1 M€

o

Hospital de Santa Maria: Unitat de patologia dual 0,2 M€

L’activitat assistencial s’ha centrat en garantir la qualitat. A les comarques de Lleida:
o

2 milions de visites anuals a l’atenció primària (incloses TIC)

o
o

37.000 altes hospitalàries anuals
Més de 220.000 atencions d’urgències.
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-

D’altra banda, a fi de millorar l’atenció sanitària:
o

L’ICS ha contractat set metges de família més per a els CAP de la regió sanitària de
Lleida. Aquests se sumen als cinc que va incorporar fa uns mesos, per la qual cosa en total
hi ha dotze facultatius més per alleujar la càrrega assistencial als centres.

o

La Generalitat ha licitat per gairebé 26 milions d’euros les obres d’ampliació del bloc
quirúrgic de l’hospital Arnau de Vilanova. Les obres, que duraran quatre anys i dos
mesos, dotaran el centre de 16 quiròfans nous, unificats a la tercera planta (ara en té 12 de
dividits en dos plantes), i de dos muntallits que connectaran les àrees d’ús més intensiu, com
Urgències i Radiologia, des del soterrani fins a la coberta de l’hospital, on en un futur es
preveu ubicar un heliport.

o

L’Hospital Arnau de Vilanova ha practicat 167 intervencions quirúrgiques amb el robot
Da Vinci d’última tecnologia des de l’abril del 2019. La majoria d’aquestes intervencions,
que són més precises i comporten una recuperació més ràpida, s’han realitzat a pacients
oncològics complexos de les àrees d’Urologia, Ginecologia i Cirurgia General. L’hospital
assegura que el robot de Lleida és el més complet dels que funcionen a Espanya i Portugal.

o

Programa pioner pels tractaments oncològics (2020). Permetrà reforçar el treball en
xarxa dels hospitals Arnau de Vilanova i Vall d’Hebron per millorar el diagnòstic i tractament
dels casos oncològics a Lleida sense desplaçaments innecessaris a Barcelona

o

Salut acredita l’Hospital Santa Maria com a expert en el tractament de la sensibilitat
química múltiple (març 2019). El segell de qualitat se suma als que el centre ja tenia per
tractar la fibromiàlgia i la fatiga crònica. El centre atén actualment un total de vuitanta-sis
pacients amb sensibilitat química múltiple.
o

L’Hospital Arnau de Vilanova, el Santa Maria i l’atenció primària de Lleida compten
amb la figura del consultor ètic, pionera als centres públics de Catalunya (març 2019).
Són 5 professionals que miraran de resoldre els dubtes que puguin tenir els professionals
de la salut a l’hora d’atendre pacients per millorar l’atenció.

-

La despesa COVID prevista a tot Catalunya és de 2.106 M€ (a desembre 2020).

-

S’han destinat fins a 236 M€ per recuperar l'activitat ajornada per la COVID-19. Es treballa en
tres àmbits: intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes. Durant el tercer trimestre
2020 s’ha aconseguit realitzar el 95% de l’activitat quirúrgica que es feia el 2019

-

S’ha aprovat el Decret llei per donar compliment al pla de contingència de l'àmbit residencial contra
la Covid-19 (juliol 2020) Inversió de 50 M€ per als propers sis mesos.

-

S’ha previst un estoc de seguretat per 4 mesos a comptar des de principis d’octubre (80.013.000
unitats de material). I en aquest mateix àmbit s’ha realitzat la compra de 230.000 vacunes més
contra la grip i així aconseguir que la campanya comencés al novembre.

Esforç per mantenir els serveis socials
L’Estat segueix sense complir el seu compromís d’aportar el 50% del finançament públic de la
Llei de la dependència. El 2018, de cada 10 euros públics, només 1,6 els ha aportat l’Estat i els altres
8,4 la Generalitat.
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El Govern ha passat d’aportar 241 M€ el 2008 a 966,5 M€ el 2018, 4 cops més.
Entre els anys 2018-2020 s’ha dotat el món local de les comarques de Lleida, a través dels contractes
programa, amb més de 38,3 M€ per finançar serveis socials, lluita contra la pobresa i foment de la
cohesió social i la igualtat: 11,6 M€ (2018), 12,8 M€ (2019) 12,6 M€ (2020) i una aportació extra de
1,06 M€ per pal·liar els efectes de la Covid-19.
Serveis socials
Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Lleida

-

2018
1.002.451,59€
1.720.978,87€
998.638,38€
1.119.743,62€
6.0650.577,15€
779.805,61€
11.672.195,22€

2019
1.062.064,72€
1.837.791,29€
1.075.479,64€
1.138.532,70€
6.795.399,84€
985.425,53€
12.894.693,72€

2020
1.045.797,05€
1.770.109,35€
1.092.192,00€
1.148.824,49€
6.642.799,98€
970.585,61€
12.670.308,47€

Extra Covid 2020
17.645,88€
79.093,28€
21.539,68€
57.359,80€
837.017,44€
51.555,90€
1.064.211,97€

A les comarques de Lleida s’han destinat 1.013.701,3€ a inversions en equipaments
(321.466,42€ el 2018, 426.404,21€ el 2019 i 265.830,64€ el 2020).

Enfortir el model d'escola catalana i potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació
inclusiva
S’ha avançat en el desplegament del decret d’educació inclusiva, com a eina de cohesió social i
territorial:
-

Es preveu contractar 729 nous professionals el curs 2020-2021 que se sumen als 300
professionals dels dos últims anys, per contribuir a atendre millor l'alumnat amb mesures i suports
adequats a les seves necessitats.

-

La inversió prevista és de 54 M€ per a docents i tècnics, monitors, transport, serveis, formació i
despeses tecnològiques.

-

En el curs 2018-2019 a les comarques de Lleida, s’han atorgat 7.026 ajuts de menjador escolar
per un import de 3,8 M€ , 4.059 ajuts en transport escolar per un import de 6,7 M€ i 1.622 ajuts
per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per un import de 1,8 M€ (en
aquests últims ajuts també estan incloses les comarques d’Alt Pirineu, excepte la Cerdanya)

-

En aquest curs 2020-2021 s’ha incrementat el percentatge de les beques parcials, passant
del 50% al 70% del cost del servei del menjador. Es tracta d’una partida oberta i, per tant,
s’atendran els casos sobrevinguts durant el curs. De moment les dades a les comarques de Lleida
són: 6.710 ajuts del 70% i 878 ajuts del 100%.

-

A les comarques lleidatanes estan en funcionament 15 plans educatius d’entorn a 18 municipis.

-

S’han impulsat els instituts escola com a model públic que potencia la continuïtat i la coherència
del projecte educatiu al llarg de les diferents etapes. A Lleida hi ha 2 institut escola:
o

Institut Escola Torre Queralt -creat el curs 2017-2018-

-

Institut Escola Magraners -creat el curs 2019-2020-.

-

Obres en centres educatius
Projectes en curs:
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o

Nova construcció de l’Escola l’Àlber a l’Albesa (2.785.000 euros)

o

Obres d'ampliació de l'escola Escola Arnau Berenguer a El Palau d’Anglesola (1.647.000
euros)

o

Nova construcció Escola El Roser - ZER Plaurcén a El Poal (1.350.000 euros)

o

Ampliació i reforma de l’Institut de Guissona (2.462.414 euros)

o

Ampliació i reforma Escola Camps Elisis a Lleida (2.520.000 euros)

o

Ampliació tallers i aules cicles formatius a l’ Institut Alfons Costafreda a Tàrrega (1.887.576
euros)

o

Nova construcció Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi a Vilagrassa (1.873.300 euros)

o

Nova construcció Escola d’Almenar (3.416.478 euros)

o

Ampliació de l’ Escola Ramon Faus i Esteve a Guissona (755.707 euros)

o

Nova construcció Escola Pinyana (5.597.293 euros)

o

Nova construcció institut Joan Solà a Torrefarrera (5.520.773 euros)

-

Inversió en obres RAM als centres educatius ha estat de 4.584.459,35 euros.

-

Pla d’Educació Digital 2020-2025 per posar l’accent en la cultura digital. Ara, més que mai, cal
garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra la bretxa digital. S’implementarà en 3 cursos, amb
un pressupost de 184,8 M€ extraordinaris.
o

Es facilitarà 300.000 ordinadors portàtils per a l'alumnat de 3r de l'ESO fins a la postobligatòria,
110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable.

o

En els centres s’instal·laran 1.230 xarxes LAN WIFI i als docents se’ls facilitarà fins a 85.000
dispositius per poder fer ús des de la seva llar.

-

Es recupera la inversió en l’educació de 0 a 3 anys, tot passant de 0 a 70 M€. Una etapa educativa
clau en el desenvolupament dels infants i en la igualtat d’oportunitats.

-

Per tal de facilitar l’escolaritat dels infants d’1 a 3 anys, en els municipis amb baixa densitat de
població i aturar la pèrdua d’alumnes, s’han implantat els ensenyaments de primer cicle d'educació
infantil a les escoles rurals.

-

En els darrers 4 anys hi ha hagut un augment de gairebé 7.000 professors i professores
contractats per l’escola pública. Per al curs 2020-2021 es contractaran 8.258 persones entre
personal docent i no docent.

-

S’han atorgat beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris durant el curs 20182019: 2.879 beques per un import de 3,8 M€ (incloses les comarques de l’Alt Pirineu, excepte la
Cerdanya)

-

S’ha impulsat la nova la nova FP, entre els anys 2018 i 2021 es destinen 27 M€ per a diferents
programes: FP dual, nous cicles, formació del professorat, acreditació de competències i oferta de
certificats de professionalitat.
o

Oferta d’ensenyaments postobligatoris:


o

S’incrementa l’oferta de batxillerat en els següents centres públics: Institut Ribera del Sió
(Agramunt), Institut Alcarràs (Alcarràs), Institut Almacelles (Almacelles), Institut Ermengol
IV (Bellcaire), Institut La Caparrella (Lleida), Institut La Mitjana (Lleida), Institut Maria Rúbies
(Lleida), Institut La Serra (Mollerussa) i Institut Joan Solà (Torrefarrera).

Cicles formatius. Hi ha com a novetat 5 cicles nous i 7 cicles que amplien la seva oferta. Pel
que fa als nous cicles:
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Cicle formatiu de grau mitjà de Forneria, pastisseria i confiteria a l’Institut Ribera de Sió
(Agramunt). Un conveni fet amb el gremi de torronaires. Aquest institut, centre
tradicionalment d’ESO i batxillerat, inicia el curs que ve l’oferta en FP.



Cicle formatiu de grau mitjà d’Elaboració de productes alimentaris a l’Institut Guissona
(Guissona). Es farà en règim de formació dual amb l’empresa BonÀrea Guissona.



Cicle formatiu de grau mitjà de Procediment de vidre en fred a l’Escola d’Art Ondara
(Tàrrega). Es tracta de formació dual amb l’empresa Cristec.



Cicle formatiu de grau superior de Gràfica publicitària a l’Escola d’Art Ondara (Tàrrega).



Cicle formatiu de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
(Ciberseguretat) a l’Institut La Caparrella (Lleida).

Amplien la seva oferta, els següents:


Cicle formatiu de grau superior d’Automoció a l’Institut La Caparrella (Lleida).



Cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’aplicacions web a l’Institut La
Caparrella (Lleida).



Cicle formatiu de grau superior d’Integració social a l’Institut Ronda (Lleida).



Cicle formatiu de grau superior d’Estilisme i direcció de perruqueria a l‘Institut Torre
Vicens (Lleida).



Cicle formatiu de grau superior de Laboratori clínic i biomèdic a l‘Institut Torre Vicens
(Lleida).



Cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques a l’Institut Tremp
(Tremp).



Cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i assistència en sanitat animal a l’Institut
Mollerussa (Mollerussa).

o

Programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips
informàtics a l’Institut Alfons Costafreda (Tàrrega).

o

Les Borges Blanques, Mollerussa i Lleida participaran en el projecte per impartir FP per a
l’Ocupació (FPO) als instituts. Fins ara, aquest tipus d’ensenyament s’impartia exclusivament
als centres propis del SOC o bé a través d’entitats col·laboradores. Permet oferir Certificats de
Professionalitat a zones del país amb manca d’oferta en algunes especialitats.

En el marc de l’emergència educativa, provocada per la COVID-19:
-

S’han garantit els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari de les beques a través de l’habilitació
de 149.000 targetes moneder amb un cost de 3 milions d’euros setmanals que representen un
increment pressupostari de 400.000 euros/setmanal. També s’han cobert dies no lectius, com les
vacances de Setmana Santa.

-

S’ha activat el “Pla d’Acció Centres Educatius en Línia”, per tal de garantir l’aprenentatge en
línia de l’alumnat, i al mateix temps acompanyar el professorat i els centres en l’ús de les
tecnologies digitals. Amb una inversió de més de 4 M€, s’han repartit més de 34.000 dispositius i
22.500 kits de connectivitat entre les famílies més vulnerables.

Ajuts per a l’habitatge a Lleida
-

Ajuts per al pagament de l’habitatge. Entre el 2018 i el setembre de 2020, s’han concedit 8.481,
per un import de 10,8 M€, repartits de la següent manera:
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o

6.635 ajuts concedits per al pagament del lloguer, per un import de 9,9 M€. (anys 2018-2019)

o

1.630 ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges gestionats per l‘Agència Catalana de
l’Habitatge, per un import de 352.200 €.

o

316 prestacions econòmiques d’urgència especial per evitar desnonaments, per un import de
556.600 €.

A nivell comarcal, els ajuts s’han concedit de la següent manera:
Comarca
Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Lleida

Ajuts
201
848
782
484
5.260
906
8.481

Import (en milers €)
269,2
964,8
964,8
588,7
6.924,3
1.073,5
10.785,3

-

Ofideute. Entre el 2018 i el setembre de 2020, el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari
Ofideute ha atès a 214 persones. En 92 casos s’ha iniciat un procés d’intermediació, en els que
s’ha arribat a una solució pactada amb l’entitat financera en 41 casos.

-

Habitatges llogats a través de les borses de mediació. Entre el 2018 i el març de 2020 es van
formalitzar contractes de lloguer a un total de 214 habitatges mitjançant la Xarxa de Mediació per
al lloguer social. Els programes de mediació i cessió gestionaven a 30 de setembre de 2020 un
total de 374 habitatges.

-

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió. L’any 2019, un total de 24 entitats que formen part d’aquesta
xarxa, han gestionat un total de 139 habitatges, un 13,9 % més que l’any 2018.

-

Nombre d'habitatges del parc administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El mes
setembre de 2020, la Generalitat administrava 1.130 habitatges del parc públic i 230 del parc privat,
un 18,2 % més i un 3,6 % més que el 2018, respectivament.

Comarca
Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Lleida

2018
Parc públic
6
88
91
57
633
81
956

Parc privat
2
23
21
9
156
11
222

2019
Parc públic
6
98
151
59
664
98
1.076

Parc privat
3
22
23
10
164
11
233

2020 (gen-set)
Parc públic Parc privat
7
3
102
22
159
23
61
9
693
163
108
10
1.130
230

-

Construcció d'habitatges amb protecció oficial. Entre el 2018 i el setembre de 2020 s’ha iniciat
la construcció de 34 habitatges amb protecció oficial, i se n’han acabat 17.

-

Habitatges a rehabilitar amb ajut públic. En els anys 2018 i 2019 s’han rehabilitat 1.882
habitatges, amb un import subvencionat de 2,8 M€.
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Comarca
Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Lleida

2018
Ajuts
9
120
11
25
1.575
142
1.882

Import (milers d’€)
19,1
217,7
26,1
56,2
2.155,2
286,4
2.760,7

Cultura
-

En el període 2018-2020, s’ha donat suport a iniciatives culturals al territori per 207 M€ mitjançant
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

-

S’ha impulsat la sincronització de les polítiques culturals entre administracions i territoris mitjançant
la constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural amb les quatre Diputacions, el
desplegament del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) a Girona, Lleida
i Tarragona, o la compleció de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

-

També cal destacar l’aprovació del Pla de Museus de Catalunya, el pla d'acció de la Generalitat
per al conjunt dels museus del país, que formula una visió clarament renovadora d'allò que han de
ser els museus catalans en l'horitzó de 2030.
En el conjunt de les Terres de Ponent s’han aportat 8,9 M€.

-

Comarca
Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Lleida
-

Import €
1.878.814,7
667.444,6
260.884,2
874.601,8
3.212.571,0
2.080.190,6
8.974.506,9

En el marc de la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya:
o

1,2 M€ per a l’execució de les obres de la Seu Vella de Lleida: Cobertes, Porta dels Apòstols
i Campanar.

o

125.899 € per a les obres d’acabament i de condicionament tèrmic de Santa Maria de
Vallbona, a Vallbona de les Monges

o

En el marc del programa Temps de Gòtic, en conveni amb “la Caixa” (2018-2027) per a la
conservació de monuments, 30 monuments de tot Catalunya rebran aportacions. Entre
aquests, destaquen:


Rehabilitació de les cobertes, a excepció de la de la nau central que ja ha estat
rehabilitada de l’Església parroquial de Santa Maria de la Plaça, a Sanaüja (300.000
€).



Església de Sant Llorenç, a Lleida: Reconstrucció de l'escala del campanar,
consolidació i restauració de la façana nord i conservació i restauració de les voltes i
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paraments interiors. Conservació i restauració del retaule de pedra policromada adossat
al mur de la façana. (975.000€).
-

Xarxes territorials. Biblioteques, arxius i museus. Les biblioteques continuen sent una aposta
per la cultura de base per a tothom i a tot el territori i el Govern hi ha fet un esforç amb un increment
del 8% del pressupost per a la compra de fons. S’ha aprovat el Pla de Museus i s’ha anat desplegant
la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, la de les Terres de Lleida i Aran i la de
les Terres de l’Ebre. I, quant a Arxius, després d’un ampli procés de participació ciutadana, el
Govern està enllestint la redacció del Pla Estratègic 2021-2024.
o

2,4 M€ al Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal

o

1,4 M€ per a la construcció del nou Arxiu Comarcal de les Garrigues, a les Borges Blanques

o

321.081 € per obres de millora a la Biblioteca Pública de Lleida

o

598.226 € per adquisició de fons de les biblioteques del Sistema Públic de Lectura

o

89.913 € per a la reforma i millora de biblioteques públiques

-

En el conjunt de Catalunya, s’ha tirat endavant el Pla d’Impuls de la Dansa, amb un increment del
56% de la contractació de companyies de dansa catalanes a Catalunya (excepte Barcelona) i més
de 450.000 espectadors i també s’ha impulsat el Programa.cat, que porta les arts escèniques a 230
municipis fora de Barcelona, que representen el 37,7% de la població

-

Arts escèniques i musicals
o

o
-

-

Programa.cat: 352.072 euros, destacant:


49.494 € a Juneda



47.376 € a Balaguer



46.073 € a Tàrrega



34.917 € a Cervera



32.946 € a Alpicat

431.872 € a l’Ajuntament de Lleida per a la programació d’arts escèniques i musicals

Fires i festivals: Les persones han estat al centre de les polítiques del Govern i fires i festivals
són un punt de trobada de dos grans objectius: protegir els treballadors de la cultura i promoure
condicions de treball dignes.
o

65.896 € per a l’organització de fires, festivals i trobades de cultura popular

o

1,1 M€ per a la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega

Llengua: la política lingüística es planteja com una eina més de cohesió social. En aquest sentit,
el Govern ha aprovat destinar 1,5 M€ al Consorci per a la Normalització Lingüística per atendre les
conseqüències socials de la Covid-19 estenent la gratuïtat als cursos de nivell Bàsic del primer
trimestre del curs 2020-2021 i reduint un 34% la resta de preus. El Consorci per a la Normalització
Lingüística ha celebrat 30 anys amb 1,9 milions d'alumnes, 83.565 cursos i 137.000 parelles
lingüístiques. A nivell general el 2018-2019 es van fer a tot Catalunya 3.700 cursos amb 80.000
inscrits.

A la Vegueria de Terres de Ponent hi ha hagut 5.276 inscrits en 276 cursos del Consorci per a la
Normalització Lingüística en el període 2018-2020.
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Una economia pròspera, responsable i sostenible per a un nou model productiu i una fiscalitat
justa

Mercat laboral
-

Durant els anys 2018 i 2019 a Catalunya s’han invertit més de 632 M€ en polítiques actives
d’ocupació (301 M€ 2019, 330 M€ 2018). Això ha permès realitzar accions que han impactat, cada
any, en més de 230.000 persones i s’han aconseguit més de 12.000 contractes.

-

Pel que fa al pressupost per 2020, aquest s’ha vist incrementat en més de 185 M€ més, per tal de
fer front a la situació generada per la crisi sanitària de la Covid-19.

-

Pel que fa a les comarques de Lleida, aquesta inversió s’ha traduït en els següents programes del
SOC:

Programa
Joves en pràctiques
AODL
30 plus
Fem ocupació per a joves
Treball a barris
Treball i formació: arrelament
Formació turístic
Campanya agrària
Formació Servei atenció a persones
Total

2018
473.000,00€
152.393,56€
1.035.388,44€
16.465,94€
19.784,98€

2019
374.000,00€
72.000,00€
1.378.120,86€
20.798,28€
19.217,20€

26.049,00€
93.302,06€
29.880,00€
1.754.960,47€ 1.957.438,40€

-

Una altra de les prioritats en les polítiques per a la millora del mercat laboral de Catalunya ha estat
la protecció dels sectors més vulnerables amb la posada en marxa de la Renda Garantida de
Ciutadania. La RGC va néixer amb la prioritat de servir com una eina de reinserció laboral per als
col·lectius més vulnerables de la nostra societat.

-

Aquest 2020 la RGC ha arribat a més de 141.097 persones beneficiàries, el doble de les inicials
al 2017, amb una factura mensual de més de 30 M€.

-

Entre 2018 i 2020, s’han destinat 52,3 M€ a la RGC a les comarques de Lleida, amb un impacte de
17.107 persones destinatàries en els tres anys.
RGC
Import (M€)
Expedients
Destinataris

2018
16,9
1.870
5.337

2019
18,1
2.094
5.659

2020
17,3
2.293
6.112

Total
52,4
6.257
17.107

Teixit productiu
-

Des de l’any 2018 fins al setembre de 2020, l’Institut Català de Finances i Avalis (Grup ICF) han
formalitzat 7.467 operacions per valor de 2.230 M€. La majoria dels projectes finançats han estat
destinats a pimes i autònoms. L’any 2019 les operacions del Grup ICF ven permetre la creació o
manteniment de 77.000 llocs de treball.

-

D’aquestes, 352 operacions per valor de gairebé 98 M€ corresponen a les comarques de Lleida:
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2018-2020 (set)
Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Lleida
-

-

Imports (M€)

Operacions
19
52
22
7
222
30
352

2,09
5,27
9,42
3,03
71,54
6,58
97,93

S’ha posat en marxa el programa ProACCIÓ 4.0 amb l'objectiu d'impulsar la transformació de
les pimes catalanes cap a la indústria 4.0. Aquest programa engloba diversos serveis: Servei
diagnòstic avançat 4.0, Programa de Cupons indústria 4.0, Ajuts per impulsar projectes
d’innovació 4.0, Línies de finançament (ajudes de fins a 14.000 euros per a acompanyar un miler
de pimes en els seus processos de transformació tecnològica).
El Pacte Nacional per la Indústria (PNI) ha aconseguit el compliment del 87% del Pacte. En
els 2 primers anys s'han executat 796 M€.

-

S'han destinat 6 M€ en ajuts als 20 ens locals per al desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme el 2019. Uns 20 projectes van rebre el 2019 ajuts finançats a partir dels
ingressos de l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) i tenen com a objectiu
donar suport al territori i fomentar el reequilibri turístic.

-

S'ha impulsat una campanya estiuenca per reforçar les 27 destinacions de turisme familiar
catalanes certificades.

-

Per mitigar l’impacte de la COVID-19, s’han obert convocatòries d’ajuts de comerç i turisme: 32,5
M€ per al turisme, 139 M€ pel Comerç i 14 M€ per a les pimes industrials.

Suport al Turisme
-

Del foment territorial del turisme de 2019 s’han atorgat 360.000 € a l’Ajuntament de Penelles i
180.000 € a l’Ajuntament d’Aitona; 535.000 € en total.

Suport al comerç
-

Entre el 2018 i el 2020, s’han donat prop d’ 1,1M€ d’ajuts al comerç a la Lleida: 587.000 € al Segrià,
gairebé 200.000 € a la Noguera.

-

Així mateix, pel confinament perimetral s’ha destinat una línia específica a 7 municipis del Segrià
de 4M€, gestionada pel consell comarcal.

Suport a pimes
-

44 empreses de les comarques de Lleida han rebut 451.960 € en ajuts d’ACCIO l’any 2019: ajuts
per inversions d’alt impacte, per reforçar la competitivitat, ajuts a la innovació, a la indústria 4.0 i
internacionalització.

-

58 micro i petites empreses industrials han rebut Ajuts covid-19 pel manteniment de l’ocupació per
853.500 € que han ajudat a 588 treballadors amb contracte indefinit.
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-

S’han fet 43 assessoraments a empreses de les comarques de Lleida, acompanyat en 192
projectes d’internacionalització i 149 empreses han participat en missions d’internacionalització. A
Lleida, s’han desenvolupat jornades d’assessorament i de formació, organitzades conjuntament
amb els col·legis d’Enginyers de Lleida, Automoció, FEMEL, i Gremis d’Instal·ladors.

-

S’han materialitzat 4 projectes d’inversió estrangera per 11,8 M€, que han creat 47 nous llocs de
treball i mantingut 188 llocs més.

-

La FUE (Finestreta Única Empresarial) està implementada en el 98% dels municipis de Catalunya.

Coneixement
-

Tots els Partits i la societat científica ha avalat al Pacte Nacional per a la Societat del
Coneixement PN@SC, per posar més recursos en recerca i innovació.

Polítiques agroalimentàries
-

-

Per garantir la integritat del sector ramader, i en especial del sector porcí:
o

S’ha aprovat, després d’anys de debat i assolint consens amb el sector, el Decret de gestió
de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes. Es preveuen tres grans línies
d'actuació: la millora en origen en la gestió de les dejeccions, la innovació i millora en les
aplicacions als sòls i el control i el seguiment d'aquestes aplicacions, garantint la seva
traçabilitat.

o

S’ha posat en marxa un pla de lluita contra la Pesta Porcina Africana que augmenta els
controls a les explotacions porcines i el transport, i un Pla de Contingència per prevenir la
malaltia.

S’ha reforçat la millora de sectors estratègics:
o

S’han destinat ajuts a compensar les pèrdues que ha ocasionat la plaga de míldiu 2020
en explotacions vitivinícoles. Concretament 427.873,48 € a Lleida.

o

El Pla d’arrancades de fruita de pinyol ha suposat en tres anys la supressió de 1.276
hectàrees de presseguers i nectarines. Això ha permès retirar del mercat uns 80.000 quilos
d’aquesta fruita. La conselleria ha subvencionat els productors que s’hi han acollit amb 6,4
milions d’euros, dels 10 milions disponibles.

o

Per a reforçar el cultiu de la tòfona negra s’ha aprovat el pla d’acció per al
desenvolupament del sector tofoner per incrementar la producció, dinamitzar el consum i
estructurar un sector fort i competitiu.

-

S’ha apostat per incrementar el valor de productes agroalimentaris i donar més sortides als
productors a través del Decret de venda de llet crua de vaca, que permet la venda directa al
consumidor final, i el Decret de comercialització de la carn de caça, que garanteix la màxima
seguretat d’aquests aliments.

-

S’ha consolidat el Consell Català de l’Alimentació com a fòrum d’anàlisi, debat i proposta d’una
nova política alimentària de país basada en la producció local i la gestió sostenible del medi. S’està
finalitzant el procés participatiu i es preveu disposar en breu del Pla estratègic de l’Alimentació a
Catalunya. S’ha impulsa la marca 'Catalunya on el menjar és cultura' per identificar l'estratègia
alimentària de Catalunya.

-

Al llarg de 2018 i 2019 a les comarques de Lleida s’ha destinat un total de 194,6 M€ en ajuts
directes de la PAC, que han beneficiat el sector agrícola i ramader. De tots els ajuts directes, el
més rellevants és l’ajut de pagament bàsic, al qual s’ha destinat més de 114 M€.
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-

En concret, el sector agrari i ramader ha rebut, a nivell de comarca, els següents ajuts directes:
o

Garrigues: 23,5 M€ a un mínim de 951 beneficiaris anuals.

o

Noguera: 43,1 M€ a un mínim de 558 beneficiaris anual.

o

Pla d’Urgell: 22,8 M€ a un mínim de 364 beneficiaris anuals.

o

Segarra: 20,1 M€ a un mínim de 573 beneficiaris anuals.

o

Segrià: 63,1 M€ a un mínim de 548 beneficiaris anuals.

o

Urgell: 22 M€ a un mínim de 419 beneficiaris anuals.

-

Pel que fa als ajuts de reestructuració de la vinya, s’ha destinat 396.401 € a 45 beneficiaris, per fer
millores en les seves plantacions de vinya.

-

Lleida és la novena província de l’Estat amb més superfície conreada de producció
ecològica ( març 2019). Una de cada vint hectàrees es troba a les comarques de Ponent. La
superfície ecològica ha augmentat l’últim any un 4% a la demarcació, convertint-se així en la que
més creix de Catalunya. El Segrià i les Garrigues són les comarques capdavanteres

Món rural
-

S’ha donat suport a l’aprovació i desplegament de la Llei d’espais agraris, per assegurar la
capacitat productiva del camp i posar en producció terres en desús. També s’ha donat llum verda
a la creació de l'Agenda Rural de Catalunya per identificar els problemes amb els quals s’enfronta
l’espai rural i buscar solucions per com afronta.

-

S’ha impulsat i consolidat el cos d’Agents Rurals, amb l’aprovació del nou Pla Estratègic del Cos
dels Agents Rurals 2019-2024, el reglament d'armes i el de 2a activitat dels agents. Les
mesures permetran un desplegament efectiu del Cos, amb la creació de 350 noves places de
personal, el desenvolupament de l’estructura de comandament i la implementació de noves
tecnologies per fer més efectiu el Cos

-

El Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 ha suposat una forta inversió a les
comarques rurals. En concret, a Catalunya els pagaments d’ajuts establertes en el sistema integrat
per la campanya 2019 ascendeixen a un total de 41.873.731 €. En destaquen algunes línies:
o

Els ajuts a la instal·lació de joves agricultors, pensat per fomentar la entrada de persones
menors de 40 anys que s'instal·len per primera vegada en una explotació agrària com a
responsables ha tingut 818 beneficiaris i un import de 2.684.499 € durant el 2019.
o Durant el 2018 i 2019 s’han atorgat projectes de diversificació econòmica de les zones
rurals. En concret, al territori hi destaca:
▫ Associació Leader de Ponent : 1,3 M€
▫

S’han aprovat ajuts per a la millora de la competitivitat 2018 i 2019 L’import total d’ajut atorgat
ascendeix a més de 14 M€ que permetran modernitzar les explotacions i fer-les més viables.

o
-

Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord: 1,2 M€

En política forestal cal destacar els ajuts a la gestió forestal sostenible de boscos públics per al
2018, 2019 que a Lleida han suposat els següents imports destinats al manteniment de boscos:
o

Garrigues: 46.471€

o

Noguera: 348.000€

o

Segarra: 348.000€
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o
-

Segrià:102.000€

En infraestructures de regadius:
o

S’ha iniciat l'última fase de concentració parcel·lària del reg de l'Algerri Balaguer al terme
municipal de Balaguer.

o

S’ha presentat el projecte de modernització del reg dels Canals d'Urgell, que suposarà una
inversió d'uns 1.350 M€ per la construcció d’una nova xarxa de reg a pressió més eficient. Ja
té en marxa els primers 4 projectes, la redacció dels quals acabarà a finals de 2021, i
permetran iniciar les obres en 10.000 ha, amb una inversió de 110 M€.

o

A més les inversions al canal Segarra-Garrigues han estat (€):

Comarca

2018

2019

2020

Garrigues
Segarra
Segrià
Urgell
Sense territorialitzar
Total

7.401.464

7.491.122

6.133.046
3.824.732
19.283.921
36.643.163

2.885.459
8.979.842
18.844.314
38.200.737

7.401.928
62.281
3.029.792
2.456.399
18.404.708
31.355.108

-

Les inversions en camins i concentració parcel·lària ha estat (€)
Comarca
Garrigues
Noguera
Segarra
Segrià
Urgell
TOTAL

2018
2.462.013
65.485

115.960
2.645.458

2019
63.033
146.537
11.516
121.538
291.669
634.293

2020
4.235
1.690.513
305.303
282.907
2.282.958

-

Els Ajuts a les explotacions agràries afectades pel DANA o pel Glòria destinats a la
recuperació del potencial productiu de les parcel·les afectades i garantir la viabilitat econòmica de
les explotacions han esta, a les comarques de Lleida, 2.062.227,35 €.

-

En aquesta mateixa línia també 7 comunitats de regants afectades pel DANA o pel Glòria han
rebut 1.404.929 € en aquesta vegueria

País viu
-

El Govern de la Generalitat vol connectar amb fibra òptica pública tots els municipis catalans
l’any 2023, la qual cosa garantirà la connectivitat, l’equilibri territorial i la cohesió social a tot el
país, i que l’any 2020 s’hagi enllestit la connexió de totes les capitals de comarca i de tots els
municipis al seu pas. Així s’aconseguirà una cobertura de 6,4 milions d’habitants, el 84% de la
població de Catalunya i 6.000 quilòmetres de desplegament. A finals del 2019 es comptava amb
connexió a 29 capitals de comarca i el 2020 s’ha fet arribar a 13 capitals més (a la vegada que a
51 municipis de 16 comarques i 43 nous polígons industrials). En total s’han destinat 70,5 M€ en
aquesta legislatura per desplegar la xarxa de fibra òptica a Catalunya.
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Comarca
Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Total

M€
3,9
2,3
0,3
1,7
2,3
2,4
12,9

Desplegament
65.199
36.160
9.185
25.683
34.910
36.311
207.448

-

En el marc de l’estratègia “País Viu”, s’han impulsat els ajuts de dinamització territorial. Van
destinats a municipis de fins a 2.000 habitants que tenen estratègies per a lluitar contra la pèrdua
poblacional i l'envelliment. L'objectiu és que els ens locals puguin implementar les seves
inversions de fins a 50.000 euros que tinguin un valor afegit en l’àmbit de les noves tecnologies,
l’impuls turístic o la preservació del patrimoni.

-

A les comarques de Lleida, la inversió ha estat de 3,9 M€, com segueix:
Comarca
Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Total

Actuacions
21
22
7
17
22
15
104

Subvenció
798.909,41
868.600,91
262.158,33
559.483,99
829.582,27
572.075,61
3.890.810,52

-

Al desembre de 2020, es va constituir la Comissió territorial “País Viu” a les Garrigues.

-

Es destinaran 250 M€ als municipis de Catalunya a través del PUOSC 2020-2024. S’estructura
en dues línies. La primera és de 160 milions i hi han optat tots els ens locals; i la segona és de 90
milions i es destina, específicament, a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants.
És el principal instrument de cooperació econòmica de la Generalitat per dur a terme noves
infraestructures i serveis de competència municipal.

-

A les comarques de Lleida , la inversió PUOSC ha estat de 50,4 M€ a través 348 expedients
d’actuacions.
Comarca
Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Total

Entitats
CC
EMD
1
1
6
1
3
1
8
1
6
8
20

MU
58
65
32
49
78
38
320

Total.
59
72
33
52
87
45
348

Pressupost

Subvenció

11.732.526,89
22.619.002,85
10.790.509,68
10.797.858,03
26.377.104,52
13.161.340,03
95.478.342,00

7.153.991,48
11.573.683,08
5.380.414,52
6.078.200,30
13.462.183,09
6.796.893,63
50.445.366,10
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-

Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya. Es tracta d’un
fons Europeu de Desenvolupament Regional que prioritza les inversions en els àmbits de la
innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda. En les 4 convocatòries
de FEDER eixos 4 i 6 s’han acollit 203 beneficiaris i s’han atorgat 76,9 M€ per a un total d’inversió
de 153,9 M€.

-

Per comarques a Lleida , la inversió ha estat de 15,4 M€ de subvenció atorgada.
Comarca Subvenció FEDER €
Segrià
14.281.848,60
Urgell

1.168.118,58

Total

15.449.967,18

-

Fons de Cooperació Local. Al 2020, s’ha fet un increment del 3,4% que representa un increment
total de la partida en 4,4M€. Aquest increment s’ha distribuït de manera proporcional entre els
consells comarcals per millorar la seva liquiditat i en tant que són proveïdors de serveis al món
local. S’ha creat un fons de cooperació local de Catalunya extraordinari per donar suport als
municipis i consells comarcals per les despeses derivades de la covid-19 amb una dotació de
120M€ per a les anualitats 2020-2021.

-

Subvencions directes per les despeses COVID-19 al Segrià A causa d’un rebrot important de
la pandèmia de la Covid-19 a la comarca del Segrià el Govern va haver d’aplicar mesures de
contenció de la pandèmia, el que va provocar un increment de despesa important per a alguns
municipis i el Consell Comarcal del Segrià. El Departament de la Presidència va donar suport a
aquests ens locals per un import de 2.500.000 euros a través de subvencions directes. Aquesta
línia ha servit per finançar les despeses associades al rebrot i/o el funcionament operatiu dels
equipaments locals existents i els que s’han hagut de posar en funcionament a la comarca del
Segrià.

-

Actuacions extraordinàries derivades dels efectes climatològics. Durant aquest mandat s'hi
ha destinat cada any entre 1 i 1,2 milions d'euros amb ajuts als ens locals. Durant el 2020, a causa
de la gran afectació dels temporals Dana i Glòria, s’ha fet una provisió extraordinària de 35
milions d’euros: 11 milions d’euros per pal·liar els efectes dels temporals en els sectors agrari i
pesquer de les zones més afectades. Una segona línia de 10 milions d’euros per a la realització
d'actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d'abastament d’aigua. 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. També s’ha signat un conveni amb el ministeri de Política
Territorial i Funció Pública que permetrà destinar 37 milions d'euros a pal·liar els efectes
d’aquests dos temporals.

-

El Departament de la Presidència ha atorgat 1,6M€ en ajuts relatius al DANA:
Municipi

Subvenció (€)

Arbeca

712.208,59

Belianes

27.693,53

El Vilosell

62.718,01

Els Omellons

33.416,23

Els Plans de Sió

16.637,50

La Floresta

30.368,89

La Pobla de Cérvoles

33.826,61
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-

L'Albi

149.493,85

L'Espluga Calba

25.627,87

Massoteres

5.985,42

Tarrés

22.453,84

Torregrossa

12.594,14

Vallbona de les Monges

9.676,13

Vinaixa

464.477,83

Total

1.607.178,42

El Departament de la Presidència ha atorgat 1,6 M€ en ajuts relatiu al temporal Glòria als municipis
de les comarques de Lleida:

Municipi
Alòs de Balaguer
Els Torms
EMD de Fontllonga i Ametlla
La Sentiu de Sió
Massalcoreig
Soses
Tarroja de Segarra
Torrefeta i Florejacs
Vilanova de la Barca
Total

Subvenció (€)
9.575,82
16.022,33
10.555,58
18.548,53
11.825,65
11.625,45
17.388,42
12.624,61
19.399,38
127.565,77

Ordenació del territori
-

S'ha iniciat la tramitació del Pla director urbanístic d’activitat econòmica de la Plana de Lleida.
L’àmbit de l’estudi se situaria geogràficament a l’est de Lleida, en una àrea d’interès econòmic,
industrial i logístic. Es tracta d’una àrea que afecta als termes municipals de Lleida, Bell-lloc d’Urgell
i els Alamús.

Infraestructures i mobilitat
Xarxa viària
-

Les inversions en xarxa viària arribaran a 13,5 M€ en el període 2018-2021 a Lleida.

-

Actuacions finalitzades més destacades:
o

Condicionament i eixamplament. Carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500. Tram: Linyola
- Bellcaire d'Urgell.

o

Prolongació, eixamplament i millora del ferm de la carretera L-311b, des de la rotonda de
l'enllaç de l'A-2 (PK 520+000), fins al PK 0+950 de la carretera L-311b. Tram: Cervera

o

Millora d'accessos a la població d'Alfés. Carretera C-12, PK 128+300 i 129+600. Tram: Alfés

o

Via cicloturística Intercatalunya Lleida-Girona. Posada en servei del tram Lleida – Cervera,
de 67,7 km i que abasta a 13 municipis
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-

S’han anunciat les obres següents:
o

Millora de nus. Carretera N-II, PK 452+160, i L-800, PK 0+000. Tram: Alcarràs

o

S’invertiran 3 M€ en la millora de la vialitat a la Granja d'Escarp.

o

Està en estudi la construcció de la variant d'Artesa de Segre (C-14 i L-512), amb una inversió
prevista de 3,6 M€.

o

S’ha presentat a representants territorials del Pallars Jussà i Pallars Sobirà les set alternatives
de traçat analitzades pel TES per a la millora de l'eix de Comiols, en consens amb el territori
Es planteja un desenvolupament per fases de les actuacions, amb inversions que oscil·len
entre els 185 M€ i els 316 M€, segons l'opció que finalment es determini.

o

S'ha presentat el pla de millora de la funcionalitat i la seguretat de la tota la C-12, des de
Lleida fins a Amposta. L'actuació més rellevant és la transformació d'aquesta carretera de la
xarxa bàsica, de 133 quilòmetres de longitud, en un via 2+1. Aquest programa d'actuacions
inclou obres que comportaran una inversió de 67 M€ fins al 2025.

Transport públic de viatgers per carretera
-

S’ha construït una nova estació d’autobusos de Mollerussa.

-

Les obres de la nova estació de busos de Tàrrega es licitaran la primavera de l'any 2021.

-

S’ha licitat la redacció d'un nou projecte per a la futura estació d'autobusos de Lleida.

-

S’ha implantat un nou servei de bus exprés entre Alpicat i Lleida i entre Almacelles i Lleida.

-

S’han millorat les connexions de bus alguns pobles i capitals de comarca per poder donar un millor
servei a l’alumnat dels Instituts, als estudiants universitaris, a les persones que tenen visites
mèdiques o hospitalàries, per millorar la intermodalitat amb altres mitjans de transport.

-

Les aportacions per millores en el transport públic en el període 2018-2020 en el conjunt de
Catalunya han estat de 10,8 M€.

Xarxa ferroviària
-

S'ha presentat el nou sistema de Rodalies de Lleida, que millora la mobilitat interna i les
connexions amb el Bages i l'àrea de Barcelona. El pla de millora suposarà una inversió de 60 M€ i
els nous serveis ferroviaris al corredor entre Lleida i Manresa es podran posar en funcionament el
2024. El Govern ha encarregat ha Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la millora dels serveis
ferroviaris de rodalies de Lleida-Cervera-Manresa.

-

S’ha impulsat un nou projecte per a la millora de la integració urbana de la línia de Ferrocarrils de
la Generalitat a Balaguer

-

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha invertit l’any 2020 2,6 M€ a la comarca de la Noguera
i 2,6 M€ a la comarca del Segrià. Per al 2021 està prevista una inversió de 4,8 M€ a la Noguera i
2,8 M€ al Segrià.

Infraestructures aeroportuàries
-

L’Aeroport de Lleida-Alguaire ha consolidat en aquesta legislatura el perfil d’Aeroport Industrial i de
Serveis de Catalunya, plataforma per a la Tecnologia i la Innovació en l’Aviació i per al sector
Aeroespacial i per a activitats de formació, preservació d’aeronaus i manteniment, amb més de
29.000 operacions anuals (2019), que el situa com el 19è aeroport de l’estat per nombre
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d’operacions. Amb una inversió de més d’1 M€, està en marxa l’ampliació de la seva plataforma en
4 hectàrees per atendre l’increment de la demanda de serveis.
Sostenibilitat
Actuacions d’emergència per la llevantada d’octubre de 2018, la DANA d’octubre de 2019 i el
temporal Gloria de gener de 2020
-

L'Agència Catalana de l'Aigua destina més de 50 M€ en restauració de rius i reparació
d'infraestructures del cicle de l'aigua afectades pel temporal Gloria: 10 M€ per a reparar
infraestructures d'abastament en alta; 8 M€ per a reparar danys de la xarxa ATL; 24 M€ en
actuacions d'adequació de les lleres i 6,6 M€ per a reparar danys en sistemes de sanejament. En
total estan previstes prop de 620 actuacions en lleres fluvials; 280 a la demarcació de Girona, 250
a Barcelona, 12 a Tarragona, 27 a Terres de l'Ebre i 50 a la demarcació de Lleida. Pel que fa a la
DANA d’octubre de 2019, s’han destinat 10,7 M€ per reparar les lleres de les conques internes, els
sistemes públics de sanejament en alta, les infraestructures d’abastament en alta, i la xarxa de
control de l’Agència Catalana de l’Aigua.

-

L'Agència Catalana de l'Aigua ha destinat més de 571.000 € a municipis de les comarques de
Lleida per a reparar infraestructures de subministrament d'aigua en alta malmeses per la DANA del
mes d’octubre de 2019. Aquests ajuts han beneficiat a quatre municipis de la comarca de les
Garrigues (el Vilosell, 7.004 €; la Pobla de Cérvoles, 49.544 €: les Borges Blanques, 89.073 €;
Vinaixa -142.517 €-, i també als municipis que s'abasteixen de la Mancomunitat d'Aigües de les
Garrigues (283.415 €).

-

L’Agència Catalana de l’Aigua va dur a terme 38 actuacions per la DANA d’octubre de 2019 a les
conques catalanes de l’Ebre, per un import d’1,4 M€ i 52 actuacions pel temporal Gloria a les
conques internes, per un import de 496.000 €.

Cicle de l’aigua
-

Subministrament o abastament d’aigua. Al llarg del cicle de planificació 2016-2021, l’ACA ha
atorgat 9,6 M€ en subvencions a ajuntaments, consells comarcals i mancomunitats de municipis
per a millorar l’abastament d’aigua en alta. Aquests subvencions inclouen també l'elaboració de
Plans Directors de l’Aigua, la instal·lació de comptadors i les xarxes supramunicipals d’abastament.
A nivell comarcal, les subvencions s’han repartit de la següent manera:
Comarca
Garrigues
Noguera
Pla d'Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Total

-

Import concedit €
518.306,74
1.026.539,70
1.613.827,03
2.102.248,14
1.094.173,71
3.229.471,29
9.584.566,61

Depuració i sanejament d’aigües residuals. Entre 2018 i 2020 s’han executat 3 actuacions de
millora del sanejament d’aigües residuals, amb una inversió d’1,8 M€. Actualment hi ha fase de de
redacció, preparació o execució 9 actuacions per un import de 15,5 M€. Les actuacions més
destacades són les obres de la depuradora de Benavent de Segrià, amb una inversió de 5,2 M€ i
les obres de la depuradora de Torrefarrera i Torre-serona, amb una inversió de 4,6 M€
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A nivell comarcal, les dades són les següents:
Comarca
Garrigues
Noguera
Segrià
Total

-

Inversions en curs
2.245.579,6€
1.231.839,40€
11.972.547,30€
15.449,966,30€

Inversions finalitzades
484.528,00€
1.000.000,00€
275.000,00€
1.759.528,00€

Manteniment i conservacions de lleres dels rius. Cal tenir present que la majoria dels rius, rieres
i torrents de la Plana de Lleida són competència de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, però
l’ACA pot actuar i intervenir netejant aquestes lleres de la Conca CHE; per la neteja de lleres que
transcorren en trama urbana, en territori CHE, s’han previst 900.000 euros i per lleres no urbanes,
un total d’1,5 M€.

Gestió dels residus
-

-

Subvencions directes de l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) en el període 2018-2020
o

18,5 M€ per a la nova planta de tractament de la fracció resta dels residus municipals que
complementarà el Centre de Tractament de Residus del Segrià, ubicada a Montoliu de Lleida.

o

1,7 M€ al Consorci per a la Gestió de Residus Urbans de l’Urgell per a la millora dels processos,
l'eficiència i les capacitats de tractament de la fracció orgànica a la planta de compostatge de
residus municipals de Tàrrega.

o

100.000 € per actuacions prèvies necessàries per integrar el model de gestió de residus
municipals a les comarques de les Garrigues, Pla de l'Urgell, la Noguera i l'Urgell per a
desenvolupar conjuntament les infraestructures necessàries.

Subvencions concedides per l’ARC per a ajuts per a la recollida de residus, per a la
reutilització, per a la valoració. Entre els anys 2018 i 2019 s’han atorgat de 4 M€ a ens locals i
0,6 M€ a entitats sense ànim de lucre, universitats i empreses. També cal destacar la línia d’ajuts
que anualment ha tret ARC per finançar actuacions de millores de camins (municipals) amb àrids
reciclats; així com la línia d’ajuts per subvencionar la retirada d’amiant que encara queda al territori
lleidatà.

Patrimoni Natural
-

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha assumit la gestió del Parc Astronòmic del Montsec.

-

S’han concedit subvencions als Ajuntaments d’Àger, Artesa de Segre, Castelló de Farfanya, les
Avellanes i Santa Linya, Ivars de Noguera, la Sentiu de Sió, i Cubells, tots de la comarca de la
Noguera, i a l’entorn l’Observatori Astronòmic del Montsec, per a actuacions de millora de
l’enllumenat exterior.

-

En la convocatòria 2029-2020 s’han atorgat 235.808,56 € a la Reserva Natural de Melons i Secans
de Lleida.

21/27

Lleida
Balanç 2018/2020

Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Govern obert i transparent per a la confiança i la justícia social
-

-

-

S'ha aprovat l'Estratègia de lluita contra la corrupció. Un paquet de 25 mesures que s'han
d'implementar durant els anys 2020 i 2021. S’ha constituït l’Espai de participació ciutadana i s’ha
posat en marxa el Programa de suport a la implementació de l’Estratègia. Quan encara queda més
d’un any per a la seva implementació, del total de 25 actuacions previstes 24 ja han estat iniciades
i, de les 90 subactuacions a executar, 17 ja es troben completades (19%), 49 en curs (54%) i
únicament 24 encara no s’han iniciat (27%). La darrera ha estat la posada en marxa la Bústia
ètica, que permet a qualsevol persona alertar de males pràctiques o corrupció a la Generalitat de
forma anònima en tres àmbits: alts càrrecs i personal directiu, contractació pública i personal de la
funció pública.
S'ha aprovat l'Estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a la Carta
Internacional de Dades Obertes, amb l’objectiu de gestionar i donar visibilitat de forma integral a
totes les dades de les administracions públiques catalanes. En el marc d’aquesta Estratègia, s’ha
iniciat un projecte d’elaboració d’un Inventari de Conjunts de Dades de la Generalitat de
Catalunya per fomentar l'ús de les dades i la presa de decisions basades en aquestes.
S’han realitzat trobades amb ajuntaments per impulsar, arreu del territori, polítiques que
fomentin la integritat pública, l’obertura de dades i la participació. La Xarxa de Governs
Transparents comparteix aquesta estratègia.

-

El Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2015-2018 va fer aflorar 740,54 M€ en els quatre
anys de vigència. L’ATC va aflorar 203,7M€ en el primer any de vigència del nou Pla de
prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, un
màxim històric. Dins de les mesures del nou Pla s’inclou la publicació de la llista de deutors per
quantitats superiors a 1M€, iniciada aquest 2020.

-

Al 2019, el nombre de persones ateses a les oficines pròpies de l’ATC Lleida fins a les 16.282; un
creixement que s’ha vist interromput per la situació de pandèmia, en què s’han potenciat els
sistemes d’atenció a distància.

OFICINES

2018

2019

2020-set

Lleida

11.708

16.282

6.010

L’ATC també està present al territori a través de les oficines compartides de Cervera i a través de
la Xarxa de Tributs de Catalunya, amb la Diputació de Lleida.
-

L’OAC ha realitzat 5.304 a les comarques de la província de Lleida entre 2018 i octubre de 2020.

-

S’han impulsat processos participatius arreu del territori per reforçar la discussió de les polítiques
públiques. Entre d’altres, el “Pla estratègic d'alimentació a Catalunya”, “Ajuda'ns a definir l'Òmnia
del futur”, “Elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya”, “Pacte Nacional per la Interculturalitat”,
“Procés participatiu de l’espai de menjador escolar”, “Procés participatiu del Pacte Nacional per a
la Societat del Coneixement” i “Procés participatiu del Pla Estratègic dels Serveis Socials de
Catalunya” o el “Pla director urbanístic d’Òdena”.

22/27

Lleida
Balanç 2018/2020

Justícia
-

Entre el 2017 i el 2021, s’hauran posat en marxa 22 nous jutjats a tot Catalunya, amb un cost
de 14,2M€, sense cap aportació expressa per part del Govern espanyol. D’aquests 22 jutjats, ja
n’hi ha 20 d’operatius. Els dos jutjats restants, 1a Instància i Instrucció 6 d'Arenys de Mar i 1a
Instància i Instrucció 6 de Vic, es posaran en marxa en els propers mesos.

-

S’ha continuat el desplegament de l'oficina judicial a Catalunya, la nova organització basada
en els principis de jerarquia, divisió de funcions i coordinació que serveix de suport a l'activitat
jurisdiccional de jutges i tribunals: Cerdanyola del Vallès (1/10/2018), Ripoll (5/11/2018), Vielha e
Mijaran (3/3/2020) i Tremp (estava previst pel 2/4/2020 però per la COVID-19 es va retardar a
l’1/7/2020) i la Bisbal d'Empordà 2/6/2020). També s’ha creat la del partit judicial de Berga que
entrarà en funcionament l’1 de febrer de 2021.

-

S'han destinat anualment 65 M€ per garantir l'assistència jurídica gratuïta a les persones
sense recursos. Més de 170.000 persones sense capacitat econòmica per litigar han disposat
d'un advocat o d’un procurador de forma gratuïta anualment.

-

S'ha creat la Seu judicial electrònica de Catalunya a través de la qual els ciutadans i
professionals de la justícia poden accedir a la informació, als procediments i als serveis electrònics
de l'Administració de justícia a Catalunya.

-

Entre el juliol i l’agost de l’any 2020 s’han celebrat gairebé 6.900 judicis amb
videoconferència als jutjats de Catalunya, el 19 % dels 36.000 judicis programats. Justícia
disposa d’un total de 461 llicències de videoconferències contractades a disposició de
l’Administració de justícia a Catalunya.

-

S’han atorgat d'1.584.910€ als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de
pau el mòdul econòmic corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any
2020. Els jutjats de pau de Catalunya han gestionat, durant l’any 2019, un total de 627.924
actuacions.

-

Fins al 2025 es destinaran 40 M€ per a nous edificis judicials a Catalunya. Comptant les
reformes i manteniment d'antics edificis, la inversió ascendirà als 66 M€.

-

A Lleida s’ha posat en marxa el Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 9.

-

Treballs de reforma i d’eliminació de barreres arquitectòniques a la seu dels Serveis Territorials de
Lleida, on s’invertirà més de mig milió d’euros, i obres a l’edifici judicial del Canyeret, també a la
capital de Ponent, per modernitzar el centre de transformació elèctrica d’aquest equipament.

-

El 2019 s’han entregat 3.365.530,88€ als col·legis d’advocats i procuradors de Lleida, per
atendre les actuacions d’assistència jurídica gratuïta, el servei públic que garanteix el dret a
obtenir defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador quan la persona immersa en un
procediment judicial acredita insuficiència de recursos per litigar. És una xifra semblant a la de cada
any.

-

Les mesures penals alternatives (MPA) permeten als òrgans judicials donar una resposta
menys aflictiva que les penes privatives de llibertat per la comissió d’una falta o d’un delicte
lleu o menys greu, al temps que se salvaguarden els drets de les víctimes. Es pretén
sensibilitzar les diferents institucions sobre la necessitat de desenvolupament d’aquest tipus de
sancions penals alternatives a la presó. En el període comprès entre finals del 2017 i principis de
novembre del 2020, 57 persones de les Garrigues, 94 de la Noguera, 152 del Pla d’Urgell, 54 de la
Segarra, 1.120 del Segrià i 140 de l’Urgell han dut a terme una MPA.
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Ciutadania i drets civils
-

L'Estructura de Drets Humans de Catalunya ha elaborat el primer Pla de drets Humans de
Catalunya 2020-2023, en resposta a l’encàrrec que li havia fet el Govern.

-

S’ha signat l’Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la
xenofòbia, amb la totalitat de les forces polítiques parlamentàries i amb el suport de les institucions
i les entitats socials, per tal d'aconseguir un debat públic responsable al voltant de la immigració i
contra el racisme i la xenofòbia.

-

S’ha desenvolupat el programa de Mentoria Social per a les persones refugiades, a través de
grups d’acollida formats amb mentors i mentores voluntaris. Al final de 2019 s’han format 210
tàndems amb un total de 450 persones refugiades.

-

La inversió en l’obertura de fosses i la identificació de víctimes ha estat de més de 2M€. En
tres anys, del 2017 al 2020 s’han obert 33 fosses i s’han recuperat les restes de 338 persones. Es
calcula que a Catalunya hi ha unes 20.000 persones enterrades en les 527 fosses documentades.
El Cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme disposa de 6.000 casos
inscrits.

-

S’han expedit 4.136 documents de nul·litat dels judicis franquistes des que es va posar en
marxa, el 2017. A Catalunya hi ha 66.629 persones contra les quals es va instruir un procediment
judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco.

-

S'ha creat l'Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, un servei perquè l'Església acordi
solucions extrajudicials amb els particulars i les administracions ja que s'ha revelat que l'Església
ha inscrit 3.722 finques al seu nom sense cap títol que n'acrediti la propietat.

-

S'ha creat l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics encarregada de difondre aquests
drets entre la ciutadania, a recollir i acompanyar les eventuals vulneracions d’aquests drets i a
enfortir la col·laboració amb la societat civil organitzada. Ha atès 5 queixes i consultes sobre
violacions de drets fonamentals a les comarques de Lleida. Són a l’Urgell (2), Segrià (2) i Segarra
(1).

-

S'han instal·lat peces Stolpersteine a diversos pobles i ciutats de la Catalunya central en
record de les víctimes del nacionalsocialisme. A Albatàrrec (Segrià), i a la ciutat de Lleida. Se
sumen un total de 257 llambordes arreu del territori català. Al Cens de deportats catalans i
espanyols als camps de concentració nazis hi ha 9.161 persones deportades registrades, de les
quals a l'entorn de 2.000 són catalanes.

-

En el marc del Pla de fosses, A la fossa de Rams, a Vilanova de Meià (Noguera), s’hi van recuperar
3 cossos. A les fosses de Comadugla i Cabana d’en Porta del mateix municipi no se n’hi va
recuperar cap. Al cementiri vell del Soleràs (Garrigues), s’hi van recuperar 127 cossos, 7 dels quals
han pogut ser identificats. A la Trinxera serra de les Arcades de l’Albagés (Garrigues), es va
recuperar un cos i a la Punta Sacarrenyo, i al Tossal de les Forques, al Cogul (Garrigues), es van
recuperar 2 i 1 cos, respectivament. En canvi, a la de l’Aulivar del Civit, no se n’hi va recuperar cap.
Al cementiri de Tàrrega (Urgell), es van recuperar 2 cossos, en canvi, a Mas Colom, cap. Al Segrià,
s’han excavat les fosses del nucli urbà de Seròs, i el cementiri d’Alguaire, però a cap de les dues
fosses s’hi ha trobat cap cos. A la Serra Alta, de Foradada (Noguera), s’hi va recuperar un cos.

Polítiques d’igualtat
-

En aquest legislatura s’ha aprovat el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022
i del II Programa d’Intervenció Integral contra les violències masclistes 2019-2022.
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-

Durant l’any 2019 s’ha realitzat una despesa global de 82,5 M€, amb un increment del 15% en
relació amb el pressupost previst i un 84% de les actuacions executades o iniciades.

-

Pel que fa a les trucades a la línia 900 900 120, durant l’any 2019 es van rebre 368 trucades
i al 2020 han estat 387 trucades.

-

Subvencions a entitats per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès social per
promoure la igualtat efectiva de dones i homes per comarques:
Subvencions
entitats
Garrigues
Noguera
Pla d’Urgell
Segarra
Segrià
Total

-

2019

2020

19.644,0
9.991,0
18.283,0
5.100,0
75.579,0
128.597€

10.090,0
600,0
13.615,0
4.888,0
65.534,0
94.727€

Contractes programes per a la prestació del Servei d’informació i atenció a les dones dels ens
locals per comarques.
Garrigues
Noguera
Pla d’Urgell
Segarra
Segrià
Urgell
Total

2019
27.825,00
28.294,50
28.625,00
28.075,00
92.250,00
27.725,00
232.794,5€

2020
38.786,00
38.839,52
39.086,00
39.036,00
137.301,00
38.686,00
331.734,52€

-

Per tal d’avançar en la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral, la Generalitat de Catalunya
compta amb un Registre Públic de Plans d’Igualtat per a empreses. Aquest registre atorga a les
empreses i organitzacions un certificat oficial d'adequació del seu Pla a la legalitat vigent i, també,
permet reconèixer i donar visibilitat a les empreses i organitzacions que han elaborat i implantat un
pla d'igualtat.

-

Entre els anys 2018 i 2020 s’han registrat a Catalunya 296 Plans d’Igualtat.

-

A les comarques de Lleida s’han registrat 36 plans des del 2018.

Seguretat i emergències
-

Més Mossos i Bombers arreu de Catalunya. s’han dotat amb més recursos humans i materials:
s'han creat 2.150 noves places en aquests àmbits alhora que s'ha treballat en la millora de les
condicions de treball laboral i d’equipaments dels servidors públics de l’àmbit de la seguretat.
Concretament s’han convocat 1.500 noves places de mossos d’esquadra: 689 efectius ja
s’han incorporat en pràctiques i 750 aspirants iniciaran el curs de formació el gener de 2021. I
referent a Bombers, s’han convocat 650 noves places: 150 bombers es van incorporar el juny
del 2020, 250 s’incorporaran en pràctiques a principis del 2021 i els altres 250 estan en procés
selectiu.

-

S’ha aprovat l’Acord 2019-2022,que millora les condicions laborals dels Bombers de la
Generalitat després de més de 10 anys de reivindicació.
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-

S’ha constituït el Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible per implantar una mobilitat
més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada.

Mossos d’Esquadra
-

S’ha destinat 247.397,13 euros en millora de diverses comissaries del territori lleidatà ( Lleida,
Tàrrega, Cervera, Les Borges Blanques i Balaguer).

-

Es manté estable l’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants a la Regió Policial de Ponent, de
51 durant 2019 i de 51 el 2018. Aquest 2020 s’ha reduït a 46, entre altres motius per les
conseqüències de la pandèmia.

-

Actualment hi han 993 Mossos d’Esquadra destinats a les comarques de Lleida, tenint en compte
els efectius destinats a les àrees bàsiques policials lleidatanes i les unitats adscrites de la regió
policial que actuen en aquest territori. S’ha incrementat un 2,3 % les dotacions respecte al 2019.
* Dades provisionals 27.10.2020.

Bombers
-

S’ha destinat 1,4M€ a la reforma i ampliació del Parc de Bombers de Balaguer, les obres del qual
van iniciar-se al desembre de 2020.

-

Hi ha destinats un total de 533 bombers, 185 funcionaris i 348 voluntaris actualment.

Comarca

Any 2018
Funcionaris

Voluntaris

Any 2019
Total

Funcionaris

Voluntaris

Any 2020 (1)
Total

Funcionaris

Voluntaris

Total

48

48

59

59

60

60

Noguera

34

83

117

32

92

124

30

92

122

Pla d'Urgell

28

2

30

25

1

26

26

2

28

Segarra

24

48

72

24

53

77

24

52

76

Segrià

75

171

246

78

94

172

80

102

182

Urgell

26

34

60

25

38

63

25

40

65

Total

187

386

573

184

337

521

185

348

533

Garrigues

(1) dades provisionals a 4.11.20

Seguretat Viària: Plans de seguretat viària
-

S’han implantat 33 plans de seguretat viària als diferents municipis del territori per a la millora i
l'impuls d’una mobilitat sostenible i segura.

-

S’ha rebaixat en un 2,9 % l’accidentalitat amb víctimes a les carreteres de Lleida entre 2019 i
2018. El decreixement és molt gran aquest 2020 degut a les restriccions de la mobilitat per la
COVID-19.
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Zona interurbana
Comarca

2018

2019

2020 (1)

Zona Urbana
2018

Total

2019

2020 (1)

2018

2019

2020 (1)

Garrigues

48

38

23

8

5

4

56

43

27

Noguera

146

136

61

22

14

6

168

150

67

Pla d'Urgell

81

79

60

39

30

17

120

109

77

Segarra

63

75

41

14

14

4

77

89

45

Segria

233

236

138

312

330

170

545

566

308

Urgell

98

74

44

44

44

33

142

118

77

Total

669

638

367

439

437

234

1.108

1.075

601

(1) dades provisionals a 27.10.20

Des de Protecció Civil s’ha contribuït a la redacció dels Document Únic de Protecció Civil Municipal
(DUPROCIM) de més de 35 municipis de la demarcació.
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BALANÇ TERRITORIALITZAT DE L’ACCIÓ DE GOVERN
LEGISLATURA 2018/2020

Penedès (Anoia

– excepte Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els
Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana, que pertanyen a la
vegueria de la Catalunya Central-,

Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf)

Índex
BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN
a. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Pressupost, salut, serveis socials, educació, habitatge, cultura
b. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una
fiscalitat justa
Teixit productiu, polítiques agroalimentàries, país viu, infraestructures, mobilitat
c. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança
compartida
Transparència, justícia, ciutadania, igualtat, seguretat i emergències
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BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN

Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Un pressupost que deixa enrere l’austeritat
-

Els pressupostos de 2020 recuperen per primer cop els nivells de despesa corrent de 2010, elevant
fins als 25.106M€ (+2.127M€) els fons disponibles dels diferents departaments. Globalment, la
despesa no financera de la Generalitat augmenta fins als 27.512M€ (+3.070M€) respecte al 2017 i
eleva la inversió pública 2.012M€ (+428M€).

-

Per primer cop, a més, els pressuposts de la Generalitat es troben vinculats amb els Objectius del
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 per a la millora del benestar i el progrés social.

-

Així mateix, el Govern ha fet front a la pandèmia mobilitzant 3.826M€ en despeses, de les quals
s’han destinta 2.226M€ a despeses sanitària i sociosanitària el 2020. Així, es van generar 3.165M€
dels Fons extraordinaris COVID i es va incrementar el dèficit estimat fins als 1.500M€ per seguir
fer front als compromisos extraordinaris produïts per la pandèmia.

-

El Pressupost 2020 destina 35,6M€ per a inversions als territoris de la vegueria del Penedès,
un increment del 24,5% en relació amb el pressupost de 2017.
Inversions reals (M€)
Alt Penedès
Anoia (sense Alta
Anoia)
Baix Penedès
Garraf
Penedès

-

Pressupost 2017
9,2
9,7

Pressupost 2020
9,8
17,3

Increment 2020/2017
6,2%
78,1%

5,2
4,5
28,6

2,0
6,6
35,6

-61,9%
49,3%
24,5%

En el període 2018-2020, la vegueria del Penedès haurà rebut més de 130 M€ en inversions reals
i transferències de capital.
Inversions i transferències de
capital (M€)
Alt Penedès
Anoia (inclou Alta Anoia)
Baix Penedès
Garraf
Penedès

TOTAL 2018-2020
45,6
54,8
5,4
25,6
131,5

Manteniment de la qualitat assistencial
-

S’han aprovat els pressupostos 2020 amb la segona inversió en salut més alta de la història
amb 9.789M€.

-

La satisfacció en la utilització dels serveis sanitaris ha esta valorada en un 8,1 (darrera
Enquesta PLAENSA). El tracte rebut per part dels professionals és un dels aspectes més valorats.

-

S’ha reforçat l’assistència primària, fent efectius, al llarg d’aquesta legislatura, 100M€ addicionals
per a l‘atenció primària que, en el període 2015-2019, ha incrementat un 24%. I s’ha aprovat el
Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària amb una inversió de gairebé 300M€
fins el 2022.
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-

En l’àmbit dels professionals, s’han destinat 639,8 M€ més respecte al 2017, amb l‘objectiu de
millorar la qualitat de la contractació i també fer noves contractacions (8.000 llocs estructurals).
També s’ha creat el Comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut, que
ha fet 30 propostes per millorar el sistema, i s’ha creat el Fòrum de diàleg professional per trobar
solucions amb tots els professionals sanitaris i dissenyar polítiques professionals pels propers
quatre anys.

-

A les comarques del Penedès, en el marc de Pla d’inversions en salut (2018-2020), s’han
executat l’obra següent:
o

-

Sant Pere de Ribes: construcció del CAP Josep Bertran i Miret (3,3 M)

D’altra banda, a fi de millorar l’atenció sanitària:
o

La diàlisi ja pot fer-se al Vendrell al nou CAP del Botafoc. S’ha estalviat a molts pacients
de la comarca el desplaçament per rebre aquest tractament a Tarragona, o fins i tot a
Barcelona.

o

Ha entrat en funcionament el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf (març 2019).
Aquest òrgan se centra a definir i aprovar els plans d’actuació. Des del Consell Rector també
es treballa per impulsar actuacions que atraguin els millors professionals i per ser més actius
per fidelitzar els actuals membres de la plantilla.

o

La Xarxa de Santa Tecla ha prioritzat l’ampliació del servei d’Urgències i el pàrquing
de l’Hospital del Vendrell (març 2019). Respecte al servei d’Urgències es pretén reordenar
internament els serveis, instal·lar 15 nous boxs, ampliar les sales de triatge i d’espera dels
pacients. Pel que fa al pàrquing, el projecte d’augment de places implica la disposició i
urbanització dels terrenys annexos, per tal d’habilitar unes 140 places addicionals.

-

La despesa sanitària COVID prevista a tot Catalunya és de 2.106 M€ (a desembre 2020)

-

S’han destinat fins a 236 M€ per recuperar l'activitat ajornada per la COVID-19. Es treballa en
tres àmbits: intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes. Durant el tercer trimestre
2020 s’ha aconseguit realitzar el 95% de l’activitat quirúrgica que es feia el 2019.

-

S’ha aprovat el Decret llei per donar compliment al pla de contingència de l'àmbit residencial contra
la Covid-19 (juliol 2020). Inversió de 50 M€ per al 2020.

-

S’ha previst un estoc de seguretat per 4 mesos a comptar des de principis d’octubre (80.013.000
unitats de material). I en aquest mateix àmbit s’ha realitzat la compra de 230.000 vacunes més
contra la grip i així aconseguir que la campanya comencés al novembre.

-

A la comarca de l’Anoia, la COVID19 va impactar amb força i va ser necessari procedir al
confinament de la Conca d’Òdena. Es va decretar el confinament en els municipis d’Igualada,
Santa Margarida de Montbui, Òdena i Vilanova del Camí, que va requerir la contractació de
reforços sanitaris i, entre d’altres aspectes, va suposar reordenar l’atenció primària per atendre
millor els malalts amb la instal·lació d’un punt d’atenció sanitària a l’entrada del CAP Anoia que va
facilitar el triatge de les persones amb símptomes. També es van destinar 180 llits de l'Hospital
General de Catalunya al reforç de l’Hospital d’Igualada. I es van desplegar controls policials
addicionals, amb la posada en marxa del Pla operatiu Oris - Confinament de la Conca Òdena,
entre el 12 de març i el 4 d’abril.

Esforç per mantenir els serveis socials
L’Estat segueix sense complir el seu compromís d’aportar el 50% del finançament públic de la
Llei de la dependència. El 2018, de cada 10 euros públics, només 1,6 els ha aportat l’Estat i els altres
8,4 la Generalitat.
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El Govern ha passat d’aportar 241 M€ el 2008 a 966,5 M€ el 2018, 4 cops més.
Entre els anys 2018-2020 s’ha dotat el món local de les comarques del Penedès, a través dels
contractes programa, amb més de 45,5 M€ per finançar serveis socials, lluita contra la pobresa i foment
de la cohesió social i la igualtat: 16,3 M€ (2018), 14,2 M€ (2019) 14,1 M€ (2020) i una aportació extra
de 819.498 € per pal·liar els efectes de la Covid-19.

Alt Penedès
Anoia
Baix Penedès
Garraf
Total

-

2018

2019

2020

Extra covid-19
2020

3.512.438,31
4.051.964,15
3.809.931,40
4.977.067,12
16.351.400,99

3.030.595,53
3.471.036,83
3.247.594,19
4.463.922,67
14.213.149,22

2.959.597,52
3.514.363,54
3.255.650,90
4.423.442,23
14.153.054,18

244.568,32
175.732,67
115.538,74
283.658,86
819.498,59

A les de les comarques del Penedès s’han destinat 260.616€ a inversions en equipaments
(121.488€ el 2018, 117.547€ el 2019 i 21.580€ el 2020).

Enfortir el model d'escola catalana i potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació
inclusiva
S’ha avançat en el desplegament del decret d’educació inclusiva, com a eina de cohesió social i
territorial:
-

S’ha previst contractar 729 nous professionals el curs 2020-2021 que se sumen als 300
professionals dels dos últims anys, per contribuir a atendre millor l'alumnat amb mesures i suports
adequats a les seves necessitats.

-

La inversió prevista és de 54 M€ per a docents i tècnics, monitors, transport, serveis, formació i
despeses tecnològiques.

-

En el curs 2018-2019 s’han atorgat a la vegueria del Penedès* 8.452 ajuts de menjador escolar
per un import de 4,9 M€ i 5.424 ajuts en transport escolar per un import de 5,5 M€ (*s’han inclòs
tots els municipis de la comarca de l’Anoia).

-

En aquest curs 2020-2021 s’ha incrementat el percentatge de les beques parcials, passant
del 50% al 70% del cost del servei del menjador. Es tracta d’una partida oberta i, per tant,
s’atendran els casos sobrevinguts durant el curs. De moment, les dades a les comarques del
Penedès són: 7.656 ajuts del 70% i 1.172 ajuts del 100%.

-

Hi ha en funcionament 12 plans educatius d’entorn a 12 municipis.

-

S’han impulsat els instituts escola com a model públic que potencia la continuïtat i la coherència
del projecte educatiu al llarg de les diferents etapes. Al Penedès aquest curs han entrat en
funcionament 2 nous institut escola:
o

Institut Escola Castell d'Òdena

o

Institut Escola Piera

que s’afegeixen als 3 institut escola creats en anys anteriors:
o

Institut Escola Àngel de Tobies a El Vendrell

o

Institut Escola Jacint Verdaguer a Sant Sadurní d’Anoia

o

Institut Escola Sant Quintí de Mediona
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-

-

Nous centres escolars públics:
o

L’Escola Ateneu Igualadí, fins ara concertat ha passat a la xarxa pública.

o

Nou Institut Vilafranca 2, a Vilafranca del Penedès

Obres en centres educatius
Projectes en curs:
o

Ampliació de l'Escola Copons-ZER Vent d'Avall (350.000 €)

o

Consolidació estructural de l’Escola Montcau a Gelida (3.055.250 €)

o

Ampliació i reforma de l’Escola El Bruc (5.000.000 €)

o

Nova construcció a l’Escola Teresa Godes i Domènech a El Montmell (2.645.576 €)

o

Ampliació de l’Escola La Parellada a Santa Oliva (1.100.000 €)

o

Ampliació de l’institut escola Sant Quintí de Mediona (1.956.627 €)

o

Nova construcció de l’Escola Agnès de Sitges (3.978.802€)

o

Adequació i ampliació de l’Institut Badia Margarit d’Igualada (4.263.065 €)

o

Acords per a la construcció del nou Institut Les Vinyes a Cubelles.

-

La inversió en obres RAM als centres educatius de la vegueria del Penedès és de 4.494.376,02
euros.

-

Pla d’Educació Digital 2020-2025 per posar l’accent en la cultura digital. Ara, més que mai, cal
garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra la bretxa digital. S’implementarà en 3 cursos, amb
un pressupost de 184,8 M€ extraordinaris.
o

Es facilitarà 300.000 ordinadors portàtils per a l'alumnat de 3r de l'ESO fins a la
postobligatòria, 110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable.

o

En els centres s’instal·laran 1.230 xarxes LAN WIFI i als docents se’ls facilitarà fins a 85.000
dispositius per poder fer ús des de la seva llar.

-

S’ha recuperat la inversió en l’educació de 0 a 3 anys, tot passant de 0 a 70 M€. Una etapa
educativa clau en el desenvolupament dels infants i en la igualtat d’oportunitats.

-

Per tal de facilitar l’escolaritat dels infants d’1 a 3 anys en els municipis amb baixa densitat de
població i aturar la pèrdua d’alumnes, s’han implantat els ensenyaments de primer cicle d'educació
infantil a les escoles rurals.

-

En els darrers 4 anys hi ha hagut un augment de gairebé 7.000 professors i professores
contractats per l’escola pública. Per al curs 2020-2021 es contractaran 8.258 persones entre
personal docent i no docent. Per fer front a les circumstàncies excepcionals de la pandèmia, hi
haurà 567 noves contractacions; de les quals 423 són personal docent de les comarques del
Camp de Tarragona i el Baix Penedès.

-

S’ha impulsat la nova FP. Entre els anys 2018 i 2021 es destinen 27M€ per a diferents programes:
FP dual, nous cicles, formació del professorat, acreditació de competències i oferta de certificats
de professionalitat.
o

Oferta d’ensenyaments postobligatoris:
L’Institut Badia i Margarit d'Igualada inicia el 1r curs de batxillerat.
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o

Nous cicles formatius.
Cicle formatiu de grau mitjà de Carrosseria a l’Institut Milà i Fontanals (Igualada).
Cicle formatiu de grau superior d’Automatització i Robòtica Industrial a l’Institut Milà i
Fontanals (Igualada).
Cicle de cures auxiliars d’infermeria a l’Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes.

També com a novetat:
o

Programa de formació i inserció d’Auxiliar d'activitats forestals a l’Institut Pla del Bosc de
Canyelles.

o

Itinerari formatiu específic d’Auxiliar en cura d'animals i espais verds a l’Institut Pla del Bosc
(Canyelles).
Itinerari formatiu específic d’Auxiliar de vendes i atenció al públic a Ampans i a l’Institut Milà i
Fontanals (Igualada).

o

-

L’Institut d’Igualada participarà en el projecte per impartir FP per a l’Ocupació (FPO). Fins ara,
aquest tipus d’ensenyament s’impartia exclusivament als centres propis del SOC o bé a través
d’entitats col·laboradores. Permet oferir Certificats de Professionalitat a zones del país amb manca
d’oferta en algunes especialitats.

En el marc de l’emergència educativa provocada per la COVID-19:
-

S’han garantit els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari de les beques a través de l’habilitació
de 149.000 targetes moneder amb un cost de 3 milions d’euros setmanals que representen un
increment pressupostari de 400.000 euros/setmanal. També s’han cobert dies no lectius, com les
vacances de Setmana Santa.

-

S’ha activat el “Pla d’Acció Centres Educatius en Línia”, per tal de garantir l’aprenentatge en
línia de l’alumnat, i al mateix temps acompanyar el professorat i els centres en l’ús de les
tecnologies digitals. Amb una inversió de més de 4 M€, s’han repartit més de 34.000 dispositius i
22.500 kits de connectivitat entre les famílies més vulnerables.

Ajuts per a l’habitatge al Penedès
-

Ajuts per al pagament de l’habitatge. Entre el 2018 i el setembre de 2020, s’han concedit 12.688
ajuts, per un import de 21,1 M€, repartits de la següent manera:
o

10.633 ajuts concedits per al pagament del lloguer, per un import de 19,8 M€ (anys 20182019).

o

1.619 ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges gestionats per l‘Agència Catalana de
l’Habitatge, per un import de 406.900 €.

o

436 prestacions econòmiques d’urgència especial per evitar desnonaments, per un import de
919.100 €.

A nivell comarcal, els ajuts s’han concedit de la següent manera:
Comarca
Alt Penedès
Anoia
Baix Penedès
Garraf
Total

Ajuts
3.277
2.621
3.435
3.355
12.688

Import en milers €
5.022,5
3.921,4
5.693,6
6.504,4
21.141,9
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-

Ofideute. Entre el 2018 i el setembre de 2020, el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari
Ofideute ha atès a 739 persones. En 195 casos s’ha iniciat un procés d’intermediació, en els que
s’ha arribat a una solució pactada amb l’entitat financera en 82 casos.

-

Habitatges llogats a través de les borses de mediació. Entre el 2018 i el març de 2020 es van
formalitzar contractes de lloguer a un total de 258 habitatges mitjançant la Xarxa de Mediació per
al lloguer social. Els programes de mediació i cessió gestionaven a 30 de setembre de 2020 un
total de 652 habitatges.

-

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió. L’any 2019, 25 entitats que formen part d’aquesta xarxa, han
gestionat un total de 175 habitatges, un 10,1 % més que l’any 2018.

-

Nombre d'habitatges del parc administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El mes
setembre de 2020, la Generalitat administrava 1.086 habitatges del parc públic i 185 del parc privat,
un 7,3 % més i un 11,4 % més que el 2018, respectivament.
Comarca
Alt Penedès
Anoia
Baix Penedès
Garraf
TOTAL

-

-

2018
Parc
Parc
Públic
privat
436
32
199
45
130
37
247
52
1.012
166

2019
Parc
Parc
Públic
privat
447
33
219
48
145
47
260
57
1.071
185

2020 (gener-set)
Parc
Parc
Públic
privat
450
33
224
48
149
47
263
57
1.086
185

Construcció d'habitatges amb protecció oficial. Entre el 2018 i el setembre de 2020 s’ha iniciat
la construcció de 200 habitatges amb protecció oficial, i se n’han acabat 17. A més:
o

S’ha adjudicat el projecte de construcció d’un edifici de 24 habitatges a Igualada, amb un
cost previst de l’obra de 2,35 M€, i s’ha anunciat una nova promoció de 36 habitatges
protegits de lloguer també a Igualada, que es construiran entre 2021 i 2023 per 4,8 M€,
corresponents a les convocatòries de 2019 i 2020 del Programa de lloguer assequible de la
Generalitat. El cost previst de l’obra és de 2,35 M€.

o

En la convocatòria de 2019, l’INCASÒL preveu la construcció d’habitatge protegit a
Vilafranca del Penedès i per la de 2020, a Sant Sadurní d’Anoia.

Habitatges a rehabilitar amb ajut públic. En els anys 2018 i 2019 s’han rehabilitat 886 habitatges,
amb un import subvencionat d’1,4 M€.
Comarca
Alt Penedès
Anoia
Baix Penedès
Garraf
Total

Ajuts
263
97
129
397
886

Imports en milers €
260,1
224,7
231,0
676,6
1.392,4

Cultura
-

En el període 2018-2020, s’ha donat suport a iniciatives culturals al territori per 207M€ mitjançant
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

-

S’ha impulsat la sincronització de les polítiques culturals entre administracions i territoris mitjançant
la constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural amb les quatre Diputacions, el
desplegament del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) a Girona, Lleida
i Tarragona i la compleció de la Xarxa d’Arxius Comarcals.
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En el conjunt de la vegueria del Penedès:
Comarques
Alt Penedès
Anoia
Baix Penedès
Garraf
Total

-

Import
2.452.076,7
2.592.626,1
1.040.806,6
6.194.338,2
12.279.847,60

En el marc de la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya:
o

En el marc del programa Temps de Gòtic, en conveni amb “la Caixa” (2018-2027) per a la
conservació de monuments, 30 monuments de tot Catalunya rebran aportacions. Entre
aquests, s’ha donat suport a la rehabilitació de les cobertes de l’Antic hospital de
Cervelló, a Olesa de Bonesvalls (231.910,00€).

Xarxes territorials. Biblioteques, arxius i museus.
-

Les biblioteques continuen sent una aposta per la cultura de base per a tothom i a tot el territori i el
Govern hi ha fet un esforç amb un increment del 8% del pressupost per a la compra de fons.

-

S’ha aprovat el Pla de Museus de Catalunya, el pla d'acció de la Generalitat per al conjunt dels
museus del país, que formula una visió clarament renovadora d'allò que han de ser els museus
catalans en l'horitzó de 2030. S’ha anat desplegant la xarxa territorial de museus de les comarques
de Girona, la de les Terres de Lleida i Aran i la de les Terres de l’Ebre.

-

Quant a Arxius, després d’un ampli procés de participació ciutadana, el Govern està enllestint la
redacció del Pla Estratègic 2021-2024.
o

S’ha inaugurat l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, setembre de 2019.

o

347.140 € per al Museu Pau Casals a El Vendrell

o

S’ha aportat 600.000€ al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, de Vilafranca del
Penedès.

o

S’han declarat d’Interès Nacional la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer Museu de Vilanova i la
Geltrú, el Museu del Cau Ferrat i el Museu Maricel de Sitges, i el Museu Pau Casals del
Vendrell.

-

En el conjunt de Catalunya, s’ha tirat endavant el Pla d’Impuls de la Dansa, amb un increment del
56% de la contractació de companyies de dansa catalanes a Catalunya (excepte Barcelona) i més
de 450.000 espectadors i també s’ha impulsat el Programa.cat, que porta les arts escèniques a 230
municipis fora de Barcelona, que representen el 37,7% de la població.

-

Al Penedès, el Programa.cat ha destinat:

-

o

103.303€ a Igualada

o

100.453€ a Vilanova i la Geltrú

o

35.816€ a l’Arboç

o

34.452€ a Calafell

Fires i festivals: Les persones han estat al centre de les polítiques del Govern i fires i festivals
són un punt de trobada de dos grans objectius: protegir els treballadors de la cultura i promoure
condicions de treball dignes.
o

1,8 M€ al Festival Internacional de Cinema de Sitges

o

393.000 € per a la Mostra d’Igualada

8/25

Penedès
Balanç 2018/2020

-

Llengua: la política lingüística es planteja com una eina més de cohesió social. En aquest sentit,
el Govern ha aprovat destinar 1,5 M€ al Consorci per a la Normalització Lingüística per atendre les
conseqüències socials de la Covid-19 estenent la gratuïtat als cursos de nivell Bàsic del primer
trimestre del curs 2020-2021 i reduint un 34% la resta de preus. El Consorci per a la Normalització
Lingüística ha celebrat 30 anys amb 1,9 milions d'alumnes, 83.565 cursos i 137.000 parelles
lingüístiques. A nivell general el 2018-2019 es van fer a tot Catalunya 3.700 cursos amb 80.000
inscrits.
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Una economia pròspera, responsable i sostenible per a un nou model productiu i una fiscalitat
justa

Mercat laboral
-

Durant els anys 2018 i 2019 a Catalunya s’han invertit més de 632 M€ en polítiques actives
d’ocupació (301 M€ 2019, 330 M€ 2018). Això ha permès realitzar accions que han impactat, cada
any, en més de 230.000 persones i s’han aconseguit més de 12.000 contractes.

-

Pel que fa al pressupost per 2020, aquest s’ha vist incrementat en més de 185 M€ més, per tal de
fer front a la situació generada per la crisi sanitària de la Covid-19.

-

Pel que fa a les comarques del Penedès, la inversió ha estat de 921.079€ per al 2018 i de 813.550€
per al 2019.

-

Aquesta inversió s’ha traduït en els següents programes del SOC:
Programa
Joves en pràctiques
Agents d'ocupació i desen local
AODL
30 plus
Fem ocupació per a joves
FOAP Accions de formació
Formació majors de 45 anys
Formació Servei Atenció persones
Treball de barris
Treball i formació de Dones
Treball i formació Dones
Treball i formació Arrelament
TOTAL

2018
209.000,00

2019
165.000,00

23.491,52
380.024,96
21.524,11
108.600,75

36.000,00
441.434,60
16.986,00
18.900,00

51.943,50
49.639,92
76.854,40

921.079,16

38405,6
96.824,00
813.550,20

-

Una altra de les prioritats en les polítiques per a la millora del mercat laboral de Catalunya ha estat
la protecció dels sectors més vulnerables amb la posada en marxa de la Renda Garantida de
Ciutadania. La RGC va néixer amb la prioritat de servir com una eina de reinserció laboral per als
col·lectius més vulnerables de la nostra societat.

-

Aquest 2020 la RGC ha arribat a més de 141.097 persones beneficiàries, el doble de les inicials
al 2017, amb una factura mensual de més de 30 M€.

-

Entre 2018 i 2020, s’han destinat 56,4 M€ a la RGC a les comarques del Penedès, amb un
impacte de 16.999 persones destinatàries en els tres anys.
Import
Expedients
(nombre mig anual)

Destinataris
(nombre mig anual)

2018
16.119.332

2019
19.558.418

2020
20.747.469

TOTAL
56.425.218

1.807

2.350

2.853

7.010

4.670

5.666

6.663

16.999
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Teixit productiu
-

Des de l’any 2018 fins al setembre de 2020, l’Institut Català de Finances i Avalis (Grup ICF) han
formalitzat 7.467 operacions per valor de 2.230 M€. La majoria dels projectes finançats han estat
destinats a pimes i autònoms. L’any 2019 les operacions del Grup ICF ven permetre la creació o
manteniment de 77.000 llocs de treball.

-

D’aquestes, 358 operacions per valor de 88 M€ corresponen a les comarques de la vegueria del
Penedès.
2018-2020 (set)
Alt Penedès
Anoia (inclou Alta Anoia)
Baix Penedès
Garraf
Penedès
-

-

Operacions
112
104
39
103
358

Imports (M€)
40,78
23,81
7,91
15,54
88,03

S’ha posat en marxa el programa ProACCIÓ 4.0 amb l'objectiu d'impulsar la transformació de
les pimes catalanes cap a la indústria 4.0. Aquest programa engloba diversos serveis: Servei
diagnòstic avançat 4.0, Programa de Cupons indústria 4.0, Ajuts per impulsar projectes
d’innovació 4.0, Línies de finançament (ajudes de fins a 14.000 euros per a acompanyar un miler
de pimes en els seus processos de transformació tecnològica).
El Pacte Nacional per a la Indústria ha aconseguit el compliment del 87% del Pacte. En els 2
primers anys s'han executat 796 M€.

-

S'han destinat 6 M€ en ajuts als 20 ens locals per al desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme el 2019. Uns 20 projectes van rebre el 2019 ajuts finançats a partir dels
ingressos de l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) i tenen com a objectiu
donar suport al territori i fomentar el reequilibri turístic.

-

S'ha impulsat una campanya estiuenca per reforçar les 27 destinacions de turisme familiar
catalanes certificades.

-

Per mitigar l’impacte de la COVID-19, s’han obert convocatòries d’ajuts de comerç, turisme i
pimes:
o 32,5 M€ per al turisme, 139 M€ pel comerç i 14 M€ per a les pimes industrials.
o Més de 1.100 empreses s’han acollit a aquesta convocatòria de subvencions,
pressupostada en 14,1 M€, que ha ajudat a mantenir un total de 9.696 llocs de treball
indefinits.

Suport al comerç
-

Entre el 2018 i el 2020 s’han donat 290.000 € d’ajuts al comerç al Alt Penedès, 265.000 € a l’Anoia,
158.000 € al Baix Penedès i 404.000 € al Garraf.

Suport pimes
-

70 empreses de les comarques Alt Penedès, Garraf i Maresme han rebut 688.705 € en ajuts
d’ACCIO l’any 2019: ajuts per inversions d’alt impacte, per reforçar la competitivitat, cupons a la
innovació, d’indústria 4.0 i internacionalització.
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-

120 micro i petites empreses industrials han rebut Ajuts covid-19 pel manteniment de l’ocupació
per 1.356.000 € que han ajudat a 946 treballadors amb contracte indefinit. (Alt Penedès, Garraf i
Maresme)

-

S’han materialitzat 5 projectes d’inversió estrangera per 16,1 M€, que han creat 47 nous llocs de
treball i mantingut 624 llocs més. (Alt Penedès, Garraf i Maresme)

-

S’han fet 60 assessoraments a empreses de l’Alt Penedès, Garraf i Maresme, acompanyat en 60
projectes d’internacionalització i 11 empreses han participat en missions d’internacionalització.

-

La FUE (Finestreta Única Empresarial) està implementada gairebé a tot el territori (en curs a
Vilafranca del Penedès i a Sant Sadurní d’Anoia).

Coneixement
Tots els Partits i la societat científica ha avalat al Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement
PN@SC, per posar més recursos en recerca i innovació.
-

El Govern ha autoritzat una subvenció per valor de 2 milions d’euros a l’Ajuntament d’Igualada per
finançar la construcció del nou edifici que acollirà els estudis universitaris en l’àmbit de Ciències
de la Salut del Campus Universitari Igualada-UdL.

Polítiques agroalimentàries
-

-

Per garantir la integritat del sector ramader, i en especial del sector porcí:
o

S’ha aprovat, després d’anys de debat i assolint consens amb el sector, el Decret de gestió
de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes. Es preveuen tres grans línies
d'actuació: la millora en origen en la gestió de les dejeccions, la innovació i millora en les
aplicacions als sòls i el control i el seguiment d'aquestes aplicacions, garantint la seva
traçabilitat.

o

S’ha posat en marxa un pla de lluita contra la Pesta Porcina Africana que augmenta els
controls a les explotacions porcines i el transport, i un Pla de Contingència per prevenir la
malaltia.

S’ha reforçat la millora de sectors estratègics:
o

S’han destinat ajuts a compensar les pèrdues que ha ocasionat la plaga de míldiu 2020
en explotacions vitivinícoles.

o

S’ha aprovat la LLEI 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura.

o

Per a reforçar el cultiu de la tòfona negra s’ha aprovat el pla d’acció per al
desenvolupament del sector tofoner per incrementar la producció, dinamitzar el consum i
estructurar un sector fort i competitiu.

-

S’ha apostat per incrementar el valor de productes agroalimentaris i donar més sortides als
productors a través del Decret de venda de llet crua de vaca, que permet la venda directa al
consumidor final, i el Decret de comercialització de la carn de caça, que garanteix la màxima
seguretat d’aquests aliments.

-

S’ha consolidat el Consell Català de l’Alimentació com a fòrum d’anàlisi, debat i proposta d’una
nova política alimentària de país basada en la producció local i la gestió sostenible del medi. S’està
finalitzant el procés participatiu i es preveu disposar en breu del Pla estratègic de l’Alimentació a
Catalunya. S’ha impulsat la marca 'Catalunya on el menjar és cultura' per identificar l'estratègia
alimentària de Catalunya.
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-

Al llarg de 2018 i 2019 a les comarques del Penedès s’ha destinat un total de 16,2 M€ en ajuts
directes de la PAC, que han beneficiat el sector agrícola i el ramader. De tots els ajuts directes, el
més rellevant és l’ajut de pagament bàsic, al qual s’ha destinat més de 9,3 M€ a un mínim de 740
beneficiaris anuals.
En concret, els sector agrari i ramader ha rebut, a nivell de comarca, els següents ajuts directes:
o Alt Penedès: 4,0 M€ a un mínim de 514 beneficiaris anuals.
o

Anoia: 10,1 M€ a un mínim de 740 beneficiaris anuals.

o

Baix Penedès: 1,6 M€ a un mínim de 211 beneficiaris anuals.

o

Garraf: 480.130 M€ a un mínim de 62 beneficiaris anuals.

-

Pel que fa als ajuts de reestructuració de la vinya, s’ha destinat 3,9 M€ a un mínim de 498
beneficiaris anuals, per fer millores en les seves plantacions de vinya.

-

Aquests són els ajuts que s’han destinat a compensar les pèrdues que ha ocasionat la plaga
de míldiu 2020 en explotacions vitivinícoles a la vegueria del Penedès:

-

o

Alt Penedès: 3,9M€

o

Anoia: 386.359€

o

Baix Penedès: 220.000€

o

Garraf: 90.000€

S’ha constituït el Comitè de Cogestió del Pla de gestió del pop roquer del litoral de Catalunya
central que té per objectiu gestionar la pesquera del pop roquer per part de les flotes d'arts menors
de les confraries de pescadors de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Calafell, Torredembarra, Tarragona
i Cambrils que utilitzen línies d'arts tradicionals de cadups i nanses per a la seva captura. Es tracta
del tercer comitè d'aquestes característiques que es crea des de la publicació el juny de 2018 del
Decret de governança de la pesca.

Món rural
-

S’ha donat suport a l’aprovació i desplegament de la Llei d’espais agraris, per assegurar la
capacitat productiva del camp i posar en producció terres en desús. També s’ha donat llum verda
a la creació de l'Agenda Rural de Catalunya per identificar els problemes amb els quals s’enfronta
l’espai rural i buscar solucions.

-

S’ha impulsat i consolidat el cos d’Agents Rurals, amb l’aprovació del nou Pla Estratègic del Cos
dels Agents Rurals 2019-2024, el reglament d'armes i el de 2a activitat dels agents. Les
mesures permetran un desplegament efectiu del Cos, amb la creació de 350 noves places de
personal, el desenvolupament de l’estructura de comandament i la implementació de noves
tecnologies per fer més efectiu el Cos.

-

El Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 ha suposat una forta inversió a les
comarques rurals. En concret, a Catalunya els pagaments d’ajuts establertes en el sistema integrat
per la campanya 2019 ascendeixen a un total de 41.873.731€. Entre les diverses línies es
destaquen els ajuts a explotacions agràries per a fer inversions per a la millora de la competitivitat
2018 i 2019 per modernitzar les explotacions i fer-les més viables:
o Alt Penedès: 696.000€
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o

Baix Penedès: 54.000€

o

Anoia: 754.000€

o

Garraf: 30.082,90€

En política forestal cal destacar els ajuts a la gestió forestal sostenible de boscos públics per al
2018, 2019 que han suposat una inversió de:

-

o

Alt Penedès 15.000€

o

Anoia: 196.000€

o

Baix Penedès: 110.000 €

País viu
-

El Govern de la Generalitat vol connectar amb fibra òptica pública tots els municipis catalans
l’any 2023, la qual cosa garantirà la connectivitat, l’equilibri territorial i la cohesió social a tot el
país. L’any 2021 es preveu enllestir la connexió de totes les capitals de comarca, i tots els municipis
al seu pas. Així s’aconseguirà una cobertura de 6,4 milions d’habitants, el 84% de la població de
Catalunya i 6.000 quilòmetres. A finals del 2019 es comptava amb connexió a 29 capitals de
comarca i el 2020 s’ha fet arribar a 13 capitals més (a la vegada que a 51 municipis de 16
comarques i 43 nous polígons industrials). En total s’han destinat 70,5 M€ en aquesta legislatura
per desplegar la xarxa de fibra òptica a Catalunya.

-

Al Penedès:
Comarques
Alt Penedès
Baix Penedès
Garraf
Anoia (inclou Alta Anoia)
Penedès

Desplegament
19.639
12.421
31.393

Imports (M€)
1,3
0,4
0,9

63.453

2,6

-

S’ha presentat l’Àrea 5G del Penedès, emmarcada dins de l’Estratègia 5G de Catalunya.
L’objectiu de l’Àrea 5G Penedès es basa en el desplegament de la xarxa 5G comercial de
Telefónica per tal de promoure la formació i disseminació, la realització de workshops, l’ús d’un
laboratori i l’impuls de projectes pilot i proves de concepte sobre aquesta tecnologia.

-

S’ha impulsat a l'Anoia el segon col·laboratori d'innovació social i digital a Catalunya amb
una perspectiva territorial. El Col·laboratori Anoia-Igualada compta amb el suport de
l’Ajuntament d’Igualada, l’Associació TIC Anoia i la Fundació i2Cat. El projecte pilot es va presentar
durant el mes de juny de 2020 sota el nom de Col·laboratori Cat Sud.

-

En el marc de l’estratègia “País Viu”, s’han impulsat els ajuts de dinamització territorial. Van
destinats a municipis de fins a 2.000 habitants que tenen estratègies per a lluitar contra la pèrdua
poblacional i l'envelliment. L'objectiu és que els ens locals puguin implementar les seves
inversions de fins a 50.000 euros que tinguin un valor afegit en l’àmbit de les noves tecnologies,
l’impuls turístic o la preservació del patrimoni.

-

Al Penedès, la inversió ha estat de 545.801,77 euros. És la següent:
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Comarca

Actuacions

Alt Penedès
Anoia
Baix Penedès
Total general

2
12
1
15

Suma pressupost
actuacions per comarca
235.188,51
2.019.938,60
38.445,03
2.293.572,14

Suma Subvenció
atorgada per comarca
75.313,57
439.879,80
30.608,40
545.801,77

-

S’han destinat 250 M€ als municipis de Catalunya a través del PUOSC 2020-2024. S’estructura
en dues línies. La primera és de 160 milions i hi han optat tots els ens locals; i la segona és de 90
milions i es destina, específicament, a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants.
És el principal instrument de cooperació econòmica de la Generalitat per dur a terme noves
infraestructures i serveis de competència municipal des del 1980 malgrat haver desaparegut
durant la crisi econòmica. Durant aquell període es va crear un pla de manteniment amb una dotació
petita.

-

Per les comarques del Penedès, la inversió PUOSC ha estat de 18.549.504,14 euros a través de
178 expedients d’actuacions.

Núm. Exp. Per tipus ens

Total Pressupost
subvencionable €

Comarca
CC
Alt Penedès
Anoia
Baix Penedès
Garraf
Total general

2
1
1
1
5

EMD

MU
61
78
25
9
173

Total
Expe.
63
79
26
10
178

20.818.683,54
16.767.538,37
8.597.188,39
4.841.084,19
51.024.494,49

Total
Subvenció

6.915.245,56
8.250.475,57
2.382.855,79
1.000.927,22
18.549.504,14

-

Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya. Es tracta
d’un fons Europeu de Desenvolupament Regional que prioritza les inversions en els àmbits de
la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda. En les 4
convocatòries de FEDER eixos 4 i 6, s’han acollit 203 beneficiaris i s’han atorgat 76,9 M€ per
a un total d’inversió de 153,9 M€.

-

Per comarques del Penedès, la inversió ha estat de 12.657.129,57 euros de subvenció
atorgada.
COMARCA
Alt Penedès
Anoia
Baix Penedès
Garraf
Total general

subvenció FEDER €
5.121.982,76
2.475.254,44
1.162.264,08
3.897.628,29
12.657.129,57
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-

Fons de Cooperació Local. El 2020, s’ha fet increment del 3,4% que representa un increment
total de la partida en 4,4M€. Aquest increment s’ha distribuït de manera proporcional entre els
consells comarcals per millorar la seva liquiditat i en tant que són proveïdors de serveis al món
local.

-

Actuacions extraordinàries derivades dels efectes climatològics. Durant aquest mandat s'hi
ha destinat cada any entre 1 i 1,2 milions d'euros amb ajuts als ens locals. Durant el 2020, a causa
de la gran afectació dels temporals Dana i Glòria, s’ha fet una provisió extraordinària de 35
milions d’euros: 11 milions d’euros per pal·liar els efectes dels temporals en els sectors agrari i
pesquer de les zones més afectades. Una segona línia de 10 milions d’euros per a la realització
d'actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d'abastament d’aigua. 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. També s’ha signat un conveni amb el ministeri de Política
Territorial i Funció Pública que permetrà destinar 37 milions d'euros a pal·liar els efectes
d’aquests dos temporals.

-

S’han concedit 24.154,84€ a l’Ajuntament de Rubió per a l'arranjament de l'antic mur de pedra seca
de les escoles a mur escullera entre la zona pública de protecció arqueològica i l'edifici de les
antigues escoles, mur que s'ha desmuntat amb motiu del temporal Glòria dels dies 21,22 i 23 de
gener de 2020.

Ordenació del territori
-

S'ha creat la Comissió territorial d'urbanisme del Penedès, que permet dotar a la vegueria de
l'òrgan competent en planificació urbanística i territorial i apropar la presa de decisions
urbanístiques i de planificació territorial.

-

Ha començat el procés participatiu del Pla territorial parcial del Penedès. El Pla territorial del
Penedès serà el primer d'una nova generació que prioritza la regeneració urbana, proposa
estratègies de adaptació i mitigació al canvi climàtic, incorpora la gestió del paisatge en totes les
estratègies i amplia la protecció dels sòls agrícoles.

-

S’ha aprovat el Pla director urbanístic de les Vies Blaves de Barcelona. El PDU permetrà crear
283 quilòmetres de camins per a vianants i ciclistes al llarg dels rius Llobregat, Anoia i Cardener.
Afecta, entre d’altres, la comarca de l’Anoia.

-

El Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments de l'Arboç, Banyeres del Penedès,
Castellet i la Gornal i Sant Jaume dels Domenys han impulsat el planejament urbanístic que ha de
fer possible la construcció del Centre Intermodal de mercaderies del Logis Penedès.

-

S'ha impulsat l'avanç del Pla director urbanístic de l'activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies.
Es proposa un polígon de 110 hectàrees entre els municipis de l'Arboç, Castellví de la Marca i
Castellet i la Gornal que aprofiti les bones comunicacions viàries i ferroviàries de la zona.

-

S’impulsarà un Pla director per transformar el barri del Rec d'Igualada. El Pla director urbanístic
abordarà al detall la reforma integral de l'antic barri de les adoberies, vetllant per la conservació i
reutilització del patrimoni tèxtil, la barreja d'usos i l'entrada de noves activitats econòmiques.

Infraestructures i mobilitat
Xarxa viària
-

Les inversions en xarxa viària arribaran a 17,1 M€ en el període 2018-2021 al Penedès.
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-

-

-

Actuacions finalitzades:
o

Millora de nus. Rotonda a la carretera BV-2244, PK 1+320. Tram: Sant Sadurní d'Anoia

o

Vial de connexió a la trama urbana de l'enllaç Vilanova Nord de la carretera C-37. Carretera
C-37, PK 67+420. Tram: Vilanova del Camí

o

Rotonda a la Bisbal del Penedès, a la C-51.

S’estan executant:
o

Obres de millora de la seguretat viària a la B-224 entre Masquefa i Sant Llorenç d'Hortons.

o

Condicionament urbà de la carretera C-31, del PK 143+600 al 146+640. Tram: Cunit.

S’han anunciat les obres següents:
o

Condicionament de la carretera C-15, entre el PK 13+000 i el 44+380, i millora de la seguretat
viària a la carretera C-37, entre el PK 68+850 i el 93+355. Tram: Vilafranca del Penedès Vilanova del Camí-Manresa.

o

Millora de nus. Rotonda a la carretera BV-2429, PK 21+160. Tram: Subirats.

-

S’ha sotmès a informació pública el projecte de traçat de la millora de l'Eix Diagonal. El projecte
preveu la construcció d'un tercer carril entre Vilafranca i Capellades i el desdoblament de la
carretera entre Capellades i Igualada, per adaptar-se al trànsit i característiques de cada tram, amb
una inversió estimada de 101 M€.

-

S’ha presentat les actuacions de millora previstes a la B-224 entre Martorell i Vallbona d'Anoia. El
conjunt de les millores suposarà una inversió d'uns 30 M€.

Transport públic de viatgers per carretera
-

S’ha aprovat el Pla director de mobilitat del sistema integrat de mobilitat metropolitana de
Barcelona 2020-2025 (pdM 2020-2025), elaborat pel Consorci Autoritat del Transport Metropolità,
i que abasta les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf.

-

S’ha creat la Taula de Mobilitat del Penedès, que ha de permetre la participació en la gestió i
l’elaboració dels instruments de planificació de la mobilitat en aquests àmbit territorial.

-

S’ha renovat l’estació d’autobusos d’Igualada. Les obres han comptat han un pressupost de
200.000 €.

-

S’ha millorat l’oferta de les línies exprés que connecten Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i
Sant Sadurní d’Anoia amb Barcelona.

-

S’ha reforçat els serveis de bus exprés.cat que connecten Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní
d'Anoia amb Barcelona durant l'afectació per obres de la línia R4 de Rodalies.

-

S’ha creat una nova línia de bus entre Igualada i els centres universitaris de Manresa i s’ha reforçat
la línia exprés que connecta el Vendrell amb els campus de la Universitat Rovira i Virgili, a
Tarragona.

-

S’ha reforçat l’oferta de bus nocturn entre el Garraf, l’Anoia i el Baix Llobregat.

-

També s’han millorat les connexions de bus entre alguns pobles i les capitals de comarca per poder
donar un millor servei a l’alumnat dels Instituts, als estudiants universitaris, a les persones que
tenen visites mèdiques o hospitalàries, per millorar la intermodalitat amb altres mitjans de transport.

-

Les aportacions per millores en el transport públic en el període 2018-2020 en el conjunt de
Catalunya han estat de 10,8 M€. Al Penedès les aportacions han estat les següents:
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Comarca
Alt Penedès
Anoia
Baix Penedès
Garraf
Total

Import concedit
400.000
189.250,28
28.686,15
514.353,46
1.132.289,89

Xarxa ferroviària
-

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha invertit 7,8 M€ a la comarca de l’Anoia l’any 2020.
Per l’any 2021 hi ha previstes inversions per import de 6,5 M€. Algunes de les inversions
executades en el període 2018-2020 han estat les cobertes de l’estació d’Igualada, millores de la
infraestructura a la línia Llobregat-Anoia a les estacions de Vallbona d'Anoia i la Pobla de Claramunt
o la modernització i rehabilitació del Funicular de Gelida

Infraestructures aeroportuàries
-

Treballs d’adequació de l’aeròdrom d’Igualada (Anoia). Any 2018, 182.638,74 €.

Infraestructures portuàries
-

S’ha aprovat el Pla d'inversions 2019-2022 de Ports de la Generalitat, que suposarà una inversió
pública de 30 M€ per millorar la protecció i l'abric dels ports i l’adequació de les infraestructures
portuàries al canvi climàtic. Aquest 2020, Ports de la Generalitat ha invertit 19 M€ en
infraestructures portuàries, 13 M€ dels quals ho han estat per a actuacions d'emergència
ocasionades pel temporal Glòria.

-

La Zona Portuària Centre (formada pel port d’Arenys de Mar, les dàrsenes pesqueres de Mataró i
el Masnou; els ports del Garraf, Vallcarca i Vilanova i la Geltrú; i la dàrsena pesquera de
Torredembarra) rebrà 6,7 M€ d’inversió pública de Ports de la Generalitat en el període 2019-2022.
El Pla també preveu inversions privades als ports de la Zona Portuària Centre per valor de 29 M€.
Així, el total d’inversió publicoprivada serà de 35,7 M€ durant aquest quadrienni.

-

El port de Vilanova i la Geltrú rebrà 2,5 M€ per al dragatge del calat de la bocana, per a millorar els
edificis pesquers i per
equipar el moll de creuers amb punts d’amarratge, defenses,
subministrament de serveis i senyalització, entre altres actuacions. De moment ja s’han invertit 1,6
M€ en diverses actuacions, com ara la remodelació de la plaça del port.

-

Pel que fa al port del Garraf, s’han invertit 465.000€ en les reparacions de les destrosses
ocasionades pel temporal Glòria.

-

A la llotja de peix de Vilanova i la Geltrú a partir de finals del 2020 l’energia elèctrica es produeix
gràcies a la instal·lació de 60 plaques fotovoltaiques de 400 watts de potència que transformaran
la irradiació solar en energia elèctrica per a l’autoconsum de les instal·lacions pesqueres, amb una
inversió de 46.450 euros.

Sostenibilitat
Actuacions d’emergència per la llevantada d’octubre de 2018, la DANA d’octubre de 2019 i el
temporal Glòria de gener de 2020
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-

L'Agència Catalana de l'Aigua ha destinat més de 50 M€ en restauració de rius i reparació
d'infraestructures del cicle de l'aigua afectades pel temporal Glòria: 10 M€ per a reparar
infraestructures d'abastament en alta; 8 M€ per a reparar danys de la xarxa ATL; 24 M€ en
actuacions d'adequació de les lleres i 6,6 M€ per a reparar danys en sistemes de sanejament. En
total estan previstes prop de 620 actuacions en lleres fluvials; 280 a la demarcació de Girona, 250
a Barcelona, 12 a Tarragona, 27 a Terres de l'Ebre i 50 a la demarcació de Lleida. Pel que fa a la
DANA d’octubre de 2019, s’han destinat 10,7 M€ per reparar les lleres de les conques internes, els
sistemes públics de sanejament en alta, les infraestructures d’abastament en alta, i la xarxa de
control de l’Agència Catalana de l’Aigua.

-

L'Agència Catalana de l'Aigua ha iniciat diverses actuacions per adequar els torrents de Cal
Figueres i Sant Marc, ambdós al terme municipal de Sant Jaume dels Domenys.

Cicle de l’aigua
-

Subministrament o abastament d’aigua. Al llarg del cicle de planificació 2016-2021, l’Agència
Catalana de l’Aigua ha atorgat 6,6M€ en subvencions a ajuntaments, consells comarcals i
mancomunitats de municipis per millorar l’abastament d’aigua en alta. Aquests ajuts inclouen també
l'elaboració de Plans Directors de l’Aigua, la instal·lació de comptadors i les xarxes supramunicipals
d’abastament.
A nivell comarcal, les subvencions s’han repartit de la següent manera:
Import concedit €
2.269.072,92
2.772.164,21
1.055.154,68
523.412,89
6.619.804,70

Comarca
Alt Penedès
Anoia
Baix Penedès
Garraf
Total

-

La nova ATL pública invertirà 150 M€ en cinc anys (2019-2023) per modernitzar les
instal·lacions i millorar l'eficiència de la xarxa. Entre altres, es contempla la redacció del projecte
per la millora de la conducció que abasteix les comarques del Penedès i el Garraf, des de la xarxa
Ter-Llobregat.

-

Depuració i sanejament d’aigües residuals. Entre 2018 i 2020 s’han executat 13 actuacions de
millora del sanejament d’aigües residuals, amb una inversió de gairebé 3M€. Actualment hi ha en
fase de redacció, preparació o execució 17 actuacions, per un import de 47,3M€. Algunes de les
actuacions més destacades són l’ampliació de l'EDAR de Vilafranca del Penedès (9,5M€), el
projecte d’ampliació i millora de la reducció de nitrogen i eliminació de fòsfor de l'EDAR d'Igualada
(12,1M€) o el projecte de l’ampliació de l’EDAR de Calafell (4,5 M€).
A nivell comarcal, les dades són les següents:
Comarca
Alt Penedès
Anoia
Baix Penedès
Garraf
Total

Inversions en curs
21.398.004,40
16.567.550
4.500.000
4.841.703,50
47.307.257,90

Inversions finalitzades
497.743,40
1.250.000
710.905,80
515.000
2.973.649,20
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-

-

L'Agència Catalana de l'Aigua i la Mancomunitat Penedès-Garraf han signat quatre convenis i una
addenda per seguir impulsant diverses actuacions en l'àmbit de la depuració de les aigües
residuals, amb un import de 12,5 M€. Les millores a les depuradores de Vilafranca del Penedès,
Sitges/Sant Pere de Ribes i al sistema de sanejament de Sant Sadurní d'Anoia, són les actuacions
més destacades.
Inversions en manteniment i conservacions de lleres dels rius. En els anys 2019-2020 s’han
destinat 46.823,18 € a trams no urbans (100% a càrrec de l’ACA) i 85162,31 € a actuacions en
trams urbans (80% del finançament a càrrec de l’ACA i el 20% restant a càrrec dels municipis).

Gestió dels residus
-

Subvencions directes de l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) en el període 2018-2020:
o

4,4 M€ per a la millora de les infraestructures de la planta de compostatge de la fracció orgànica
de residus municipals de Jorba (Anoia).

o

100.000€ per a actuacions prèvies necessàries per poder escometre el Centre de Tractament
de Residus Municipals Mancomunitat Penedès.
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Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Govern obert i transparent per a la confiança i la justícia social
-

-

S'ha aprovat l'Estratègia de lluita contra la corrupció. Un paquet de 25 mesures que s'han
d'implementar durant els anys 2020 i 2021. S’ha constituït l’Espai de participació ciutadana i s’ha
posat en marxa el Programa de suport a la implementació de l’Estratègia. Quan encara queda més
d’un any per a la seva implementació, del total de 25 actuacions previstes 24 ja han estat iniciades
i, de les 90 subactuacions a executar, 17 ja es troben completades (19%), 49 en curs (54%) i
únicament 24 encara no s’han iniciat (27%). La darrera ha estat la posada en marxa la Bústia
ètica, que permet a qualsevol persona alertar de males pràctiques o corrupció a la Generalitat de
forma anònima en tres àmbits: alts càrrecs i personal directiu, contractació pública i personal de la
funció pública.
S'ha aprovat l'Estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a la Carta
Internacional de Dades Obertes, amb l’objectiu de gestionar i donar visibilitat de forma integral a
totes les dades de les administracions públiques catalanes. En el marc d’aquesta Estratègia, s’ha
iniciat un projecte d’elaboració d’un Inventari de Conjunts de Dades de la Generalitat de
Catalunya per fomentar l'ús de les dades i la presa de decisions basades en aquestes.

-

S’han realitzat trobades amb ajuntaments per impulsar, arreu del territori, polítiques que
fomentin la integritat pública, l’obertura de dades i la participació. La Xarxa de Governs
Transparents comparteix aquesta estratègia.

-

El Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2015-2018 va fer aflorar 740,54 M€ en els quatre
anys de vigència. L’ATC va aflorar 203,7M€ en el primer any de vigència del nou Pla de
prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, un
màxim històric. Dins de les mesures del nou Pla s’inclou la publicació de la llista de deutors per
quantitats superiors a 1M€, iniciada aquest 2020.

-

Al 2019, el nombre de persones ateses a les oficines pròpies de l’Agència Tributària de Catalunya
a Vilafranca de Penedès es va incrementar fins a les 7.142; un creixement que s’ha vist interromput
per la situació de pandèmia, en què s’han potenciat els sistemes d’atenció a distància.
Oficina
Vilafranca del
Penedès

2018
5.827

2019
7.142

2020-set
2.848

-

L’ATC també està present al territori a través de les oficines compartides d’Igualada, el Vendrell i
Vilanova i la Geltrú i a través de la Xarxa de Tributs de Catalunya, que inclou la Diputació de
Barcelona i la Diputació de Tarragona.

-

S’han impulsat processos participatius arreu del territori per reforçar la discussió de les polítiques
públiques. Entre d’altres, el “Pla estratègic d'alimentació a Catalunya”, “Ajuda'ns a definir l'Òmnia
del futur”, “Elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya”, “Pacte Nacional per la Interculturalitat”,
“Procés participatiu de l’espai de menjador escolar”, “Procés participatiu del Pacte Nacional per a
la Societat del Coneixement” i “Procés participatiu del Pla Estratègic dels Serveis Socials de
Catalunya” o el “Pla director urbanístic d’Òdena”.

Justícia
-

Entre el 2017 i el 2021, s’hauran posat en marxa 22 nous jutjats a tot Catalunya, amb un cost
de 14,2M€, sense cap aportació expressa per part del Govern espanyol. D’aquests 22 jutjats, ja
n’hi ha 20 d’operatius. Els dos jutjats restants, 1a Instància i Instrucció 6 d'Arenys de Mar i 1a
Instància i Instrucció 6 de Vic, es posaran en marxa en els propers mesos.
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-

S’ha continuat el desplegament de l'oficina judicial a Catalunya, la nova organització basada
en els principis de jerarquia, divisió de funcions i coordinació que serveix de suport a l'activitat
jurisdiccional de jutges i tribunals: Cerdanyola del Vallès (1/10/2018), Ripoll (5/11/2018), Vielha e
Mijaran (3/3/2020) i Tremp (estava previst pel 2/4/2020 però per la COVID-19 es va retardar a
l’1/7/2020) i la Bisbal d'Empordà 2/6/2020). També s’ha creat la del partit judicial de Berga que
entrarà en funcionament l’1 de febrer de 2021.

-

S'han destinat anualment 65 M€ per garantir l'assistència jurídica gratuïta a les persones
sense recursos. Més de 170.000 persones sense capacitat econòmica per litigar han disposat
d'un advocat o d’un procurador de forma gratuïta anualment.

-

S'ha creat la Seu judicial electrònica de Catalunya a través de la qual els ciutadans i
professionals de la justícia poden accedir a la informació, als procediments i als serveis electrònics
de l'Administració de justícia a Catalunya.

-

Entre el juliol i l’agost de l’any 2020 s’han celebrat gairebé 6.900 judicis amb
videoconferència als jutjats de Catalunya, el 19 % dels 36.000 judicis programats. Justícia
disposa d’un total de 461 llicències de videoconferències contractades a disposició de
l’Administració de justícia a Catalunya.

-

S’han atorgat d'1.584.910€ als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de
pau el mòdul econòmic corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any
2020. Els jutjats de pau de Catalunya han gestionat, durant l’any 2019, un total de 627.924
actuacions.

-

Fins al 2025 es destinaran 40 M€ per a nous edificis judicials a Catalunya. Comptant les
reformes i manteniment d'antics edificis, la inversió ascendirà als 66 M€.

-

S’ha posat en marxa el Jutjat de 1a Instància i Instrucció número 9 al Vendrell.
S'han acabat les mesures de suport a l'oficina judicial de Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) que es van posar en marxa el 4 de març de 2019. L'objectiu era impulsar la incoació i
la tramitació dels assumptes civils i causes d'instrucció pendents. Ha tramitat 1.501 procediments
pendents.
Les mesures penals alternatives (MPA) permeten als òrgans judicials donar una resposta
menys aflictiva que les penes privatives de llibertat per la comissió d’una falta o d’un delicte
lleu o menys greu, al temps que se salvaguarden els drets de les víctimes. Es pretén
sensibilitzar les diferents institucions sobre la necessitat de desenvolupament d’aquest tipus de
sancions penals alternatives a la presó. En el període comprès entre finals del 2017 i principis de
novembre del 2020, 477 persones de l’Alt Penedès, 556 del Baix Penedès, 495 de l’Anoia i 269 del
Garraf han dut a terme una MPA.
S'ha acordat destinar més de 7M€, del 2019 al 2021, a les residències penitenciàries per a
presos que arriben al final de la condemna en semillibertat. Des de l'estiu de 2018, s’ha ampliat
el seu abast en el territori, amb nous habitatges a l'Alt Empordà, el Barcelonès, el Baix Llobregat
i el Baix Penedès, i ha augmentat un 33% els recursos que s'hi destinen.

-

-

Ciutadania i drets civils
-

L'Estructura de Drets Humans de Catalunya ha elaborat el primer Pla de drets Humans de
Catalunya 2020-2023, en resposta a l’encàrrec que li havia fet el Govern.

-

S’ha signat l’Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la
xenofòbia, amb la totalitat de les forces polítiques parlamentàries i amb el suport de les institucions
i les entitats socials, per tal d'aconseguir un debat públic responsable al voltant de la immigració i
contra el racisme i la xenofòbia.
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-

S’ha desenvolupat el programa de Mentoria Social per a les persones refugiades, a través de
grups d’acollida formats amb mentors i mentores voluntaris. Al final de 2019 s’han format 210
tàndems amb un total de 450 persones refugiades.

-

La inversió en l’obertura de fosses i la identificació de víctimes ha estat de més de 2M€. En
tres anys, del 2017 al 2020 s’han obert 33 fosses i s’han recuperat les restes de 338 persones. Es
calcula que a Catalunya hi ha unes 20.000 persones enterrades en les 527 fosses documentades.
El Cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme disposa de 6.000 casos
inscrits.

-

S’han expedit 4.136 documents de nul·litat dels judicis franquistes des que es va posar en
marxa, el 2017. A Catalunya hi ha 66.629 persones contra les quals es va instruir un procediment
judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco.

-

S'ha creat l'Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, un servei perquè l'Església acordi
solucions extrajudicials amb els particulars i les administracions ja que s'ha revelat que l'Església
ha inscrit 3.722 finques al seu nom sense cap títol que n'acrediti la propietat.

-

S'ha creat l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics encarregada de difondre aquests
drets entre la ciutadania, a recollir i acompanyar les eventuals vulneracions d’aquests drets i a
enfortir la col·laboració amb la societat civil organitzada. Ha atès queixes i consultes sobre
violacions de drets fonamentals a les comarques de l’Alt Penedès (3), Garraf (2) i Baix Penedès
(1).

-

S'han instal·lat peces Stolpersteine en record de les víctimes del nacionalsocialisme a
Cubelles (Garraf) i a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Se sumen un total de 257 llambordes
arreu del territori català. Al Cens de deportats catalans i espanyols als camps de concentració nazis
hi ha 9.161 persones deportades registrades, de les quals a l'entorn de 2.000 són catalanes.

-

En el marc del Pla de fosses, es va excavar la fossa de Can Maçana, al Bruc (Anoia), però no s’hi
va recuperar cap cos.

Polítiques d’igualtat
-

En aquest legislatura s’ha aprovat el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022
i del II Programa d’Intervenció Integral contra les violències masclistes 2019-2022.

-

Durant l’any 2019 s’ha realitzat una despesa global de 82,5 M€, amb un increment del 15% en
relació amb el pressupost previst i un 84% de les actuacions executades o iniciades.

-

Des de finals de 2017 i fins a principis de novembre de 2020, les Oficines d’Atenció a la Víctima
del Delicte han atès 286 persones de l’Alt Penedès, 762 del Baix Penedès, 332 de l’Anoia i 371
del Garraf. Durant aquest mateix període, s’han fet 203 actuacions d’assistència a la víctima en
casos de violència contra la dona a l’Alt Penedès; 963 al Baix Penedès; 230 a l’Anoia i 618 al
Garraf.

-

Pel que fa a les trucades a la línia 900 900 120, durant l’any 2019 es van rebre 665 trucades
i al 2020 han estat 603 trucades.

-

Subvencions a entitats per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès social per
promoure la igualtat efectiva de dones i homes per comarques:
Subvencions entitats
Alt Penedès
Anoia
Garraf
Total

2019
650
25.831
6.585
33.066

2020
29.129
4.414
33.543
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-

Contractes programes per a la prestació del Servei d’informació i atenció a les dones dels ens
locals per comarques.
Alt Penedès
Anoia
Baix Penedès
Garraf
Total

2019
71.150,00
68.850,00
85.846,88
129.600,00
355.446€

2020
99.715,00
98.215,00
112.347,70
172.901,00
483.178€

-

Per tal d’avançar en la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral, la Generalitat de Catalunya
compta amb un Registre Públic de Plans d’Igualtat per a empreses. Aquest registre atorga a les
empreses i organitzacions un certificat oficial d'adequació del seu Pla a la legalitat vigent i, també,
permet reconèixer i donar visibilitat a les empreses i organitzacions que han elaborat i implantat un
pla d'igualtat.

-

Entre els anys 2018 i 2020 s’han registrat a Catalunya 296 Plans d’Igualtat.

Seguretat i emergències
-

Més Mossos i Bombers arreu de Catalunya. S’han dotat amb més recursos humans i materials:
s'han creat 2.150 noves places en aquests àmbits alhora que s'ha treballat en la millora de les
condicions de treball laboral i d’equipaments dels servidors públics de l’àmbit de la seguretat.
Concretament s’han convocat 1.500 noves places de mossos d’esquadra: 689 efectius ja
s’han incorporat en pràctiques i 750 aspirants iniciaran el curs de formació el gener de 2021. I
referent a Bombers, s’han convocat 650 noves places: 150 bombers es van incorporar el juny
del 2020, 250 s’incorporaran en pràctiques a principis del 2021 i els altres 250 estan en procés
selectiu.

-

S’ha aprovat l’Acord 2019-2022,que millora les condicions laborals dels Bombers de la
Generalitat després de més de 10 anys de reivindicació.

-

S’ha constituït el Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible per implantar una mobilitat
més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada.

Mossos d’Esquadra
-

S’han destinat 39.967 euros en millores de les comissaries de Vilanova i la Geltrú i Sitges.

-

Com que l’àmbit territorial del Penedès queda inclòs en tres regions policials, a continuació es
facilita els índexs delinqüencials de les diferents regions policials:
o L’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants a la Regió Policial Metropolitana Sud (que
inclou els àmbits territorials del Garraf i Alt Penedès), va ser de 59 durant 2018 i de 64 el
2019. Aquest 2020 s’ha reduït a 53, entre altres motius per les conseqüències de la
pandèmia.
o L’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants a la Regió Policial Central (que inclou els
municipis de l’Anoia que són del Penedès), va ser de 39 durant 2019 i de 38 el 2018.
Aquest 2020 s’ha reduït a 35, entre altres motius les conseqüències de la pandèmia.
o L’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants de la Regió Policial del Camp de Tarragona
(que inclou l’àmbit territorial del Baix Penedès), va ser de 74 durant 2019 i de 74 el 2018.
Aquest 2020 es redueix a 62, entre altres motius per les conseqüències de la pandèmia.

24/25

Penedès
Balanç 2018/2020

-

Actualment hi ha 705 Mossos d’Esquadra destinats al Penedès, tenint en compte els efectius
destinats a les àrees bàsiques policials i unitats adscrites de la regió policial a aquest territori.
*Dades provisionals a 27.10.2020

Bombers
-

Actualment a la vegueria del Penedès hi ha destinats un total de 311 bombers, 146 funcionaris i
165 voluntaris.
Comarca

Any 2018

Any 2019

Any 2020 (*)

Funcionaris

Voluntaris

Total

Funcionaris

Voluntaris

Total

Funcionaris

Voluntaris

Total

33
48

34
59
17

67
107
17

33
47
29

39
74
16

72
121
45

36
48
32

40
74
19

76
122
51

28
109

26
136

54
245

29
138

29
158

58
296

30
146

32
165

62
311

Alt Penedès
Anoia
Baix
Penedès
Garraf
Total

(*) dades provisionals a 4.11.20

Seguretat Viària: Plans de seguretat viària
-

S’han implantat 17 plans de seguretat viària als diferents municipis del territori del Penedès per a
la millora i l'impuls d’una mobilitat sostenible i segura.

-

Es va incrementar l’accidentalitat amb víctimes a les carreteres del Penedès al 2019 respecte el
2018. El decreixement és molt gran aquest 2020 degut a les restriccions de la mobilitat per la
COVID-19.
Zona interubana
Comarca
Alt Penedès
Anoia
Baix
Penedès
Garraf
Total

2018

2019

245
216
140

239
218
122

194
795

175
754

2020 (1)

Zona Urbana
2018

2019

165
132
86

100
135
145

163
135
195

115
498

337
717

334
827

2020 (1)

Total
2018

2019

84
66
82

345
351
285

402
353
317

2020
(1)
249
198
168

176
408

531
1.512

509
1.581

291
906

(1) dades provisionals a 27.10.20
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BALANÇ TERRITORIALITZAT DE L’ACCIÓ DE GOVERN
LEGISLATURA 2018/2020

Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Conca de
Barberà, Priorat i Tarragonès)

Índex
BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN
a. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Pressupost, salut, serveis socials, educació, habitatge, cultura
b. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una
fiscalitat justa
Teixit productiu, polítiques agroalimentàries, país viu, infraestructures, mobilitat
c. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança
compartida
Transparència, justícia, ciutadania, igualtat, seguretat i emergències
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BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN

Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Un pressupost que deixa enrere l’austeritat
-

Els pressupostos de 2020 recuperen per primer cop els nivells de despesa corrent de 2010, elevant
fins als 25.106 M€ (+2.127 M€) els fons disponibles dels diferents departaments. Globalment, la
despesa no financera de la Generalitat augmenta fins als 27.512 M€ (+3.070 M€) respecte al 2017
i eleva la inversió pública 2.012 M€ (+428 M€).

-

Per primer cop, a més, els pressuposts de la Generalitat es troben vinculats amb els Objectius del
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 per a la millora del benestar i el progrés social.

-

Així mateix, el Govern ha fet front a la pandèmia mobilitzant 3.826 M€ en despeses, dels quals
s’han destinat 2.226 M€ a despesa sanitària i sociosanitària el 2020. Així, es van generar 3.165 M€
dels Fons extraordinaris COVID i es va incrementar el dèficit estimat fins als 1.500 M€, per seguir
fent front als compromisos extraordinaris produïts per la pandèmia.

-

El Pressupost 2020 destina 49,1 M€ per a inversions a les comarques del Camp de
Tarragona, un increment del 20,7% amb relació al pressupost de 2017.
Inversions reals (M€)
Alt Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Camp de Tarragona

-

Pressupost
2017
5,5
8,3
1,4
0,7
24,8
40,7

Pressupost
2020
10,8
6,2
2,8
2,7
26,6
49,1

Increment
2020/2017
+96,9%
-24,7%
+102,2%
+274,2%
+7,1%
+20,7%

En el període 2018-2020, el Camp de Tarragona haurà rebut més de 171 M€ en inversions reals i
transferències de capital.
Inversions i transferències de capital
(M€)
Alt Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Camp de Tarragona

TOTAL 2018-2020
31,1
55,1
6,4
6,1
72,8
171,5

Manteniment de la qualitat assistencial
-

S’han aprovat els pressupostos 2020 amb la segona inversió en salut més alta de la història
amb 9.789 M€.

-

La satisfacció en la utilització dels serveis sanitaris ha esta valorada en un 8,1 (darrera
enquesta PLAENSA). El tracte rebut per part dels professionals és un dels aspectes més valorats.

-

S’ha reforçat l’assistència primària, fent efectius, al llarg d’aquesta legislatura, 100 M€ addicionals
per a l‘atenció primària que, en el període 2015-2019, s’incrementa un 24%, i s’ha aprovat el Pla
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d’enfortiment i transformació de l’atenció primària amb una inversió de gairebé 300 M€ fins
el 2022.
-

S’instal·len mòduls de suport per a l'activitat COVID en 114 centres d'atenció primària de tot
Catalunya. Comporta una inversió de gairebé 300 M€ fins al 2022 per poder fer PCR i proves fora
dels centres, i així esponjar els serveis i garantir la seguretat de professionals i ciutadans durant la
pandèmia. Aquesta actuació s’emmarca en el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció
primària, amb l’objectiu d’oferir més espai i confort a la ciutadania

-

A la Regió Sanitària Camp de Tarragona està prevista la instal·lació de 16 mòduls de suport
que s’ubicaran al CAP de Constantí, al CAP Doctor Sarró, a Valls; al CAP de la Selva del Camp; al
CAP de les Borges del Camp; al CAP Llibertat, a Reus; al CAP de Montblanc; al CAP de Mont-roig
del Camp; al CAP Muralles, a Tarragona; al CAP del Pla de Santa Maria; al CAP Reus 1-Reus 2;
al CAP Sant Pere i Sant Pau, a Tarragona; al CAP Sant Salvador, a Tarragona; al CAP Tàrraco, a
Tarragona; al CAP de Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant; al CAP d’Alcover, i al CAP Bonavista, a
Tarragona.

-

En l’àmbit dels professionals, s’han destinat 639,8 M€ més respecte al 2017, amb l‘objectiu és
millorar la qualitat de la contractació i també fer noves contractacions (8.000 llocs estructurals).
També s’ha creat el Comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut, que
ha fet 30 propostes per millorar el sistema, i s’ha creat el Fòrum de diàleg professional per trobar
solucions amb tots els professionals sanitaris i dissenyar polítiques professionals pels propers
quatre anys.

-

Al Camp de Tarragona, en el marc de Pla d’inversions en salut (2018-2020), s’han executat les
obres següents:

-

o

Consultori de la Canonja. Construcció, 2,1 M€.

o

Consultori dels Pallaresos. Construcció, 1,3 M€.

o

Consultori de la Pobla de Montornès. Construcció, 0,6 M€.

o

Consultori de Rocafort de Queralt. Adequació del local, 0,1 M€.

o

Hospital Joan XXIII de Tarragona. Projecte d’ampliació de 12 llits amb una inversió de 2 M€
(Obres 3T-4T 2021).

o

Nou Hospital Joan XXIII de Tarragona. El febrer de 2020 es va adjudicar el concurs públic
per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic, l’executiu i la posterior direcció
d’obra d’instal·lacions del futur nou hospital Joan XXIII de Tarragona.

Per fer front a la COVID-19:
o

El laboratori del Joan XXIII augmenta la seva capacitat fins a 3.000 proves PCR diàries.
L’adquisició d’un segon analitzador permetrà alleugerir l’obtenció de resultats en la
determinació de SARS-CoV-2. El laboratori de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
ha incorporat un segon analitzador Panther Grifols® de gran capacitat, per a la determinació
de SARS-CoV-2. L'aparell s'ha instal·lat al Laboratori d’Anàlisis Clínics de l’ICS Camp de
Tarragona i Terres de l’Ebre ubicat al Parc Sanitari de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.

o

L'Hospital Sant Joan de Reus ha comprat material per expandir les UCI. En concret, el
centre sanitari ha adquirit sistemes de monitorització modular i central de monitorització de
pacients –6 unitats– i sistemes de monitorització intraoperatoris i complements adjunts –1
unitat–. La inversió realitzada ha estat de 148.000 i 40.000 €, respectivament.

o

La Generalitat ha habilitat l'alberg d'Altafulla perquè contactes de positius en situació de
vulnerabilitat de tot el Camp de Tarragona puguin fer la quarantena.
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-

-

L’activitat assistencial s’ha centrat en garantir la qualitat. Al Camp de Tarragona les dades han estat
les següents:
o

3 milions de visites anuals a l’atenció primària (visites gener a setembre 2020 incloses TIC)

o

65.000 altes hospitalàries anuals

o

220.000 atenció d’urgències

D’altra banda, per tal de millorar l’atenció sanitària:
o

S’ha realitzat la compra dels hospitals de Reus i Móra d’Ebre per enfortir el sistema de
salut de Catalunya. El 20 de juliol de 2020 va tenir lloc l’acte de la compravenda de l’hospital
reusenc per part de l’Entitat de Dret Públic (EDP) Salut Hospital Sant Joan de Reus – Baix
Camp (100% pública). També es va fer el traspàs de l’empresa gestora de l’hospital comarcal
de Mora d’Ebre cap a l’EDP Salut Terres de l’Ebre. En aquest centre està prevista la
remodelació de l’àrea quirúrgica, de parts i reanimació que pot suposar una inversió de 3 M€.

o

L'Hospital Sant Joan de Reus ha gestionat el primer donant d'òrgans i teixits en
asistòlia controlada enmig de la segona onada de la COVID-19.

o

L'ampliació del CAP la Granja, de Tarragona, estarà enllestida en el decurs del 2024.
La previsió és que durant l’any 2021 es liciti la redacció del projecte, l’any següent es
realitzarà la licitació de les obres, que s’iniciaran en el decurs del 2023, amb l’objectiu que
finalitzin l’any següent.

o

El nou centre d'Alzheimer de Reus, una referència a Catalunya. El nou edifici de la fundació
Rosa María Vivar ha acollit més de 120 persones en el seu primer any de funcionament
(desembre 2020).

o

L’Hospital de Santa Tecla ha rebut 2 mamògrafs donats per Amancio Ortega (octubre 2019).

o

L’Hospital Joan XXIII ha obert quiròfans els dissabtes i realitza intervencions
quirúrgiques a la clínica Monegal. Es realitza cirurgia ambulatòria i de curta estada de les
especialitats quirúrgiques de traumatologia, oftalmologia, cirurgia pediàtrica, urologia, cirurgia
maxil·lofacial, cirurgia general, ginecologia, otorinolaringologia i cirurgia vascular.

-

La despesa sanitària COVID prevista a tot Catalunya és de 2.106 M€ (a desembre 2020)

-

S’han destinat fins a 236 M€ per recuperar l'activitat ajornada per la COVID-19. Es treballa en
tres àmbits: intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes. Durant el tercer trimestre
2020 s’ha aconseguit realitzar el 95% de l’activitat quirúrgica que es feia el 2019.

-

S’ha aprovat el Decret llei per donar compliment al pla de contingència de l'àmbit residencial contra
la COVID-19 (juliol 2020). Inversió de 50 M€ pel 2020.

-

S’ha previst un estoc de seguretat per 4 mesos a comptar des de principis d’octubre (80.013.000
unitats de material). I en aquest mateix àmbit s’ha realitzat la compra de 230.000 vacunes més
contra la grip i així aconseguir que la campanya comencés al novembre.

Esforç per mantenir els serveis socials
L’Estat segueix sense complir el seu compromís d’aportar el 50% del finançament públic de la
Llei de la dependència. El 2018, de cada 10 euros públics, només 1,6 els ha aportat l’Estat i els altres
8,4 la Generalitat.
El Govern ha passat d’aportar 241 M€ el 2008 a 966,5 M€ el 2018, 4 cops més.
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Entre els anys 2018-2020 s’ha dotat el món local de les comarques del Camp de Tarragona, a través
dels contractes programa, amb més de 59 M€ per finançar serveis socials, lluita contra la pobresa i
foment de la cohesió social i la igualtat: 21,3 M€ (2018), 18,6 M€ (2019) 18,3 M€ (2020) i una aportació
extra de 907.514 € per pal·liar els efectes de la COVID-19.
2018

2019

2020

Alt Camp

2.794.000,62 €

2.202.745,14 €

2.107.757,69 €

178.843,88 €

Baix Camp

7.300.234,54 €

6.793.761,57 €

6.767.007,70 €

329.313,63 €

Conca de Barberà

1.616.990,22 €

972.211,56 €

941.733,58 €

27.474,51 €

Priorat

1.284.870,51 €

651.211,20 €

614.155,91 €

42.370,61 €

Tarragonès

8.299.221,56 €

7.912.842,92 €

7.889.844,96 €

329.512,05 €

21.295.317,46 €

18.532.772,40 €

18.320.499,84 €

907.514,67 €

TOTAL

Extra COVID-19

A les comarques del Camp de Tarragona s’han destinat 2,9 M€ a inversions en equipaments
(745.433,45 € el 2018, 1.884.006,26 € el 2019 i 325.108,72 € el 2020).
S'ha posat en marxa un pla pilot per a l'acollida, la formació i la inserció laboral dels adolescents
migrants sense referents familiars. Aquest pla pilot ofereix acompanyament i formació a 40 joves
d'entre 16 i 21 anys per facilitar la seva inserció laboral. La iniciativa planteja que els joves puguin dur
a terme Programes de Formació i Inserció (PFI), atès que es tracta de menors en edat de cursar
ensenyaments postobligatoris.
S’ha posat en marxa a Tarragona el projecte Centre Barnahus, Centre Integral d’atenció de menors
víctimes d’abusos sexuals.
S’ha desencallat la situació de la Ciutat de repòs i de vacances de Tarragona, tancada des de fa
molts anys. L’Agència Catalana de Joventut promou la reconversió en Complex de Turisme Social
i Alberg de Joventut de Tarragona. Les obres de remodelació permetran disposar d’un alberg amb
capacitat per allotjar-hi 524 persones, que se sumaran a l’oferta de turisme social, juvenil i familiar
existent al Camp de Tarragona. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies invertirà en la
remodelació del complex 12,2 M€.
Enfortir el model d'escola catalana i potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació
inclusiva
S’ha avançat en el desplegament del decret d’educació inclusiva, com a eina de cohesió social i
territorial:
-

Es preveu contractar 729 nous professionals el curs 2020-2021 que se sumen als 300
professionals dels dos últims anys, per contribuir a atendre millor l'alumnat amb mesures i suports
adequats a les seves necessitats.

-

La inversió prevista és de 54 M€ per a docents i tècnics, monitors, transport, serveis, formació i
despeses tecnològiques.

-

En el curs 2018-2019 a les comarques de Tarragona, es van atorgar 13.818 ajuts de menjador
escolar per un import de 8 M€, 6.188 ajuts en transport escolar per un import de 6,9 M€, i 3.224
ajuts per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per un import de 4,2 M€.
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-

En el curs 2020-2021 s’ha incrementat el percentatge de les beques parcials, passant del
50% al 70% del cost del servei del menjador. Es tracta d’una partida oberta i, per tant, s’atendran
els casos sobrevinguts durant el curs. De moment, les dades de les comarques de Tarragona són:
10.235 ajuts del 70% i 1.204 ajuts del 100%.

-

A les comarques de Tarragona estan en funcionament 20 plans educatius d’entorn a 14
municipis.

-

S’han impulsat els instituts escola com a model públic que potencia la continuïtat i la coherència
del projecte educatiu al llarg de les diferents etapes. El curs 2020-2021 han entrat en funcionament
2 nous institut escola:

-

-

o

Institut Escola Joan Ardèvol de Cambrils

o

Institut Escola de Coma-ruga al Vendrell

Que s’afegeixen als 4 institut escola creats en anys anteriors:
o

Institut Escola l’Agulla al Catllar

o

Institut Escola Mediterrani a Tarragona

o

Institut Pi del Burgar a Reus

o

Institut Escola Montsant a Cornudella de Montsant

Obres en centres educatius. Projectes en curs:
o

Nova construcció de l’Escola Maspujols a Maspujols (5.743.866 €)

o

Nova construcció de l’Institut Miami a Mont-roig del Camp (4.788.000 €)

o

Nova construcció a l’Escola Els Ganxets a Reus (2.520.000 €)

o

Nova construcció Escola Sant Roc-ZER Conca de Barberà a Rocafort de Queralt (685.000 €)

o

Ampliació Escola l'Arrabassada a Institut escola l’Arrabassada a Tarragona (4.914.000 €)

o

Nova construcció a l’Escola Mare de Déu del Roser-ZER El Francolí a Vallmoll (1.989.000 €)

o

Obres d’ampliació de l’Escola Pere Virgili a Vilallonga del Camp (750.000 €)

o

Nova construcció de l’Escola Bernardí Tolrà a Vila-rodona (3.570.000 €)

o

Ampliació de l’Institut Els Pallaresos (4.534.354 €)

o

Nova construcció de l’Escola l’Arrabassada a Tarragona (4.534.354 €)

-

La inversió en obres RAM (reforma, ampliacions i millores) als centres educatius de les
comarques de Tarragona és de 8.046.933,27 €. Destaquen les del Catllar (750.000 € ) i Valls
(463.838 €).

-

Pla d’Educació Digital 2020-2025 per posar l’accent en la cultura digital. Ara, més que mai, cal
garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra la bretxa digital. S’implementarà en 3 cursos, amb
un pressupost de 184,8 M€ extraordinaris.
o

Es facilitarà 300.000 ordinadors portàtils per a l'alumnat de 3r de l'ESO fins a
la postobligatòria, 110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable.

o

En els centres s’instal·laran 1.230 xarxes LAN WIFI i als docents se’ls facilitarà fins a 85.000
dispositius per poder fer ús des de la seva llar.
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-

Es recupera la inversió en l’educació de 0 a 3 anys, tot passant de 0 a 70 M€. Una etapa educativa
clau en el desenvolupament dels infants i en la igualtat d’oportunitats.

-

Per tal de facilitar l’escolaritat dels infants d’1 a 3 anys, en els municipis amb baixa densitat de
població i aturar la pèrdua d’alumnes, s’han implantat els ensenyaments de primer cicle d'educació
infantil a les escoles rurals.

-

En els darrers 4 anys hi ha hagut un augment de gairebé 7.000 professors i professores
contractats per l’escola pública. Per al curs 2020-2021 es contractaran 8.258 persones entre
personal docent i no docent. Per fer front a les circumstàncies excepcionals de la pandèmia, hi
haurà 567 noves contractacions; de les quals 423 són personal docent de les comarques del
Camp de Tarragona i el Baix Penedès.

-

El proper curs 2021-2022 es posarà en marxa als serveis territorials de Tarragona el batxillerat
professionalitzador de 3 anys en els Instituts Cal·lípolis i Campclar de Tarragona, que oferiran el
Batxillerat professionalitzador en la modalitat de Ciències i Tecnologia i futbol.

-

S’han atorgat beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris durant el curs 20182019: 3.603 beques per un import de 4,8 M€.

-

S’ha impulsat la nova FP. Entre els anys 2018 i 2021 es destinen 27 M€ per a diferents programes:
FP dual, nous cicles, formació del professorat, acreditació de competències i oferta de certificats
de professionalitat.
o

Oferta Cicles formatius.


S’incrementa amb 4 grups nous de cicles formatius de grau superior: A l’Institut Priorat de
Falset faran el CFPS Integració Social, a l’Institut Baix Camp de Reus el CFPS
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, a l’Institut Francesc Vidal i Barraquer a
Tarragona el CFPS Màrqueting i Publicitat i a l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus
el CFPS Química i Salut Ambiental.



Ensenyaments Esportius. Tècnic esportiu en vela amb aparell fix a l’Institut Jaume I (Salou).

o

Programa de formació i inserció (PFI): d’Auxiliar de manteniment d'instal·lacions esportives
a l’Institut Narcís Oller (Valls) i d’Auxiliar de vivers i jardins (a l’Institut Escola d'Hoteleria i
Turisme (Cambrils).

o

Dos instituts de Tarragona i Valls participaran en el projecte per impartir FP per a
l’Ocupació (FPO) als instituts. Fins ara, aquest tipus d’ensenyament s’impartia
exclusivament als centres propis del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) o bé a
través d’entitats col·laboradores. Permet oferir Certificats de Professionalitat a zones del país
amb manca d’oferta en algunes especialitats.

o

Es posa en marxa el Centre de Recerca, Innovació i Transferència de Coneixement de
Catalunya, al Centre d Ensenyaments Integrats (CEI).

En el marc de l’emergència educativa, provocada per la COVID-19:
-

S’han garantit els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari de les beques a través de l’habilitació
de 149.000 targetes moneder amb un cost de 3 M€ setmanals, que han representat un increment
pressupostari de 400.000 €/setmana. També s’han cobert dies no lectius, com ara les vacances de
Setmana Santa.

-

S’ha activat el Pla d’Acció Centres Educatius en Línia, per tal de garantir l’aprenentatge en línia
de l’alumnat, i al mateix temps acompanyar el professorat i els centres en l’ús de les tecnologies
digitals. Amb una inversió de més de 4 M€, s’han repartit més de 34.000 dispositius i 22.500 kits
de connectivitat entre les famílies més vulnerables.
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Ajuts per a l’habitatge al Camp de Tarragona
-

-

Ajuts per al pagament de l’habitatge. Entre el 2018 i el setembre de 2020 s’han concedit 14.193
ajuts, per un import de 5,6 M€, repartits de la següent manera:
o

3.930 ajuts concedits per al pagament del lloguer, per un import de 5,3 M€ (anys 2018-2019).

o

255 ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges gestionats per l‘Agència de l’Habitatge de
Catalunya, per un import de 55.000 €.

o

118 prestacions econòmiques d’urgència especial per evitar desnonaments, per un import de
210.700 €.

A nivell comarcal, els ajuts s’han concedit de la següent manera:

Comarca
Alt Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
TOTAL

Ajuts
927
5.565
433
212
7.056
14.193

Import
(en milers €)
1.439,6
8.826,4
570,0
314,5
10.671,1
21.821,6

-

Ofideute. Entre el 2018 i el setembre de 2020, el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari
Ofideute ha atès a 613 persones. En 328 casos s’ha iniciat un procés d’intermediació, en els que
s’ha arribat a una solució pactada amb l’entitat financera en 154 casos.

-

Habitatges llogats a través de les borses de mediació. Entre el 2018 i el març de 2020 es van
formalitzar contractes de lloguer a un total de 390 habitatges mitjançant la Xarxa de Mediació per
al lloguer social. Els programes de mediació i cessió gestionaven a 30 de setembre de 2020 un
total de 736 habitatges.

-

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió. L’any 2019, 19 entitats formaven part d’aquesta xarxa, que han
gestionat un total de 65 habitatges, un 16,1 % més que l’any 2018.

-

Nombre d'habitatges del parc administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El mes
setembre de 2020, la Generalitat administrava 1.527 habitatges del parc públic i 302 del parc privat,
un 7,8 % més i un 16,6 % més que el 2018, respectivament.

Comarca
Alt Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
TOTAL

-

2018
Parc
Parc
Públic
privat
51
11
407
92
43
1
1
1
914
154
1.416
259

2019
Parc
Parc
Públic
privat
58
13
433
111
43
1
1
2
974
177
1.509
304

2020 (gener-set)
Parc
Parc
Públic
privat
58
13
437
111
43
1
1
2
988
175
1.527
302

Construcció d'habitatges amb protecció oficial. Entre el 2018 i el setembre de 2020 s’ha
iniciat la construcció de 30 habitatges amb protecció oficial, i se n’han acabat 7. A més:
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-

o

La Generalitat i l'Ajuntament de Cambrils han signat dos convenis per continuar amb el
programa de mediació per al lloguer social d'habitatges i per obrir una Oficina Local
d'Habitatge en el municipi

o

L'antiga caserna de la Guàrdia Civil de l'Espluga de Francolí acollirà habitatges de lloguer
social.

o

La Generalitat i l'Ajuntament de Constantí han acordat resoldre les patologies estructurals
dels habitatges del grup Centcelles.

Habitatges a rehabilitar amb ajut públic. En els anys 2018 i 2019 s’han rehabilitat 769 habitatges,
amb un import subvencionat d’1,2 M€.

Comarca
Alt Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
TOTAL

Ajuts

Import
(en milers €)

36
85
8
32
608

119,7
204,8
10,2
82,9
783,4
1.201,0

769

Cultura
-

En el període 2018-2020, s’ha donat suport a iniciatives culturals al territori per 207 M€ mitjançant
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

-

S’ha impulsat la sincronització de les polítiques culturals entre administracions i territoris mitjançant
la constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural amb les quatre Diputacions, el
desplegament del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) a Girona, Lleida
i Tarragona, o la compleció de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

-

També cal destacar l’aprovació del Pla de Museus de Catalunya, el pla d'acció de la Generalitat
per al conjunt dels museus del país, que formula una visió clarament renovadora d'allò que han de
ser els museus catalans en l'horitzó de 2030.

En el conjunt de les comarques del Camp de Tarragona. s’han aportat 9,2 M€:
Comarca
Alt Camp

2.315.080,6 €

Baix Camp

2.317.127,7 €
735.427,6 €
132.862,8 €

Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
TOTAL

-

Import

3.676.846,5 €
9.177.345,2 €

En el marc de la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya:
o

152.644 € per a la rehabilitació i posada en valor patrimonial de l'immoble BCIL «Ca Robusté»
per a usos culturals, turístics i comunitaris del Centre Històric de Valls.
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-

-

o

138.178 € per a la restauració del camí dels Frares i de la Font del Sarraí, a Tarragona.
Ordenació de l'entorn natural i patrimoni.

o

En el marc del programa Temps de Gòtic, en conveni amb “la Caixa” (2018-2027) per a la
conservació de monuments, 30 monuments de tot Catalunya rebran aportacions. Entre
aquests, destaca l’actuació al claustre major del Monestir de Santes Creus, a Aiguamúrcia
(Rehabilitació de cobertes i arranjament del pati central, 1,5 M€).

Xarxes territorials. Biblioteques, arxius i museus. Les biblioteques continuen sent una aposta
per la cultura de base per a tothom i a tot el territori i el Govern hi ha fet un esforç amb un increment
del 8% del pressupost per a la compra de fons. S’ha aprovat el Pla de Museus i s’ha anat desplegant
la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, la de les Terres de Lleida i Aran i la de
les Terres de l’Ebre. I, quant a Arxius, després d’un ampli procés de participació ciutadana, el
Govern està enllestint la redacció del Pla Estratègic 2021-2024.
o

3,09 M€ per al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

o

92.328 € per obres a la Biblioteca Pública de Tarragona

o

1,05 M€ per adquisició de fons de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública

o

113.499 € per obres de les biblioteques públiques

En el conjunt de Catalunya, s’ha tirat endavant el Pla d’Impuls de la Dansa, amb un increment del
56% de la contractació de companyies de dansa catalanes a Catalunya (excepte Barcelona) i més
de 450.000 espectadors i també s’ha impulsat el Programa.cat, que porta les arts escèniques a 230
municipis fora de Barcelona, que representen el 37,7% de la població.
o

-

-

-

693.277€ per a l'Orquestra Simfònica Càmera Musicae, de Tarragona

A les comarques del Camp de Tarragona, el Programa.cat ha aportat 367.180€ €, destacant:
o

367.180 € a Alcover

o

82.175 € a Alforja

o

60.573 € a Almoster

Fires i festivals: Les persones han estat al centre de les polítiques del Govern i fires i festivals són
un punt de trobada de dos grans objectius: protegir els treballadors de la cultura i promoure
condicions de treball dignes.
o

Subvencions a fires i festivals literaris per import de 16.897 €

o

300.000 € per a la XXII i XXIII edició de la Fira del Circ Trapezi de Reus

o

690.668 € per a la contractació d’assegurances per a les Colles Castelleres

Llengua: La política lingüística es planteja com una eina més de cohesió social. En aquest sentit,
el Govern ha aprovat destinar 1,5 M€ al Consorci per a la Normalització Lingüística per atendre les
conseqüències socials de la COVID-19 estenent la gratuïtat als cursos de nivell Bàsic del primer
trimestre del curs 2020-2021 i reduint un 34% la resta de preus. El Consorci per a la Normalització
Lingüística ha celebrat 30 anys amb 1,9 milions d'alumnes, 83.565 cursos i 137.000 parelles
lingüístiques. A nivell general el 2018-2019 es van fer a tot Catalunya 3.700 cursos amb 80.000
inscrits.

A les comarques del Camp de Tarragona hi ha hagut 10.501 inscrits en 787 cursos del Consorci per a
la Normalització Lingüística en el període 2018-2020.
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Una economia pròspera, responsable i sostenible per a un nou model productiu i una fiscalitat
justa

Mercat laboral
-

Durant els anys 2018 i 2019 a Catalunya s’han invertit més de 632 M€ en polítiques actives
d’ocupació (301 Me 2019, 330 M€ 2018). Això ha permès realitzar accions que han impactat, cada
any, en més de 230.000 persones i s’han aconseguit més de 12.000 contractes.

-

Pel que fa al pressupost per 2020, aquest s’ha vist incrementat en més de 185 M€ més, per tal de
fer front a la situació generada per la crisi sanitària de la COVID-19.

-

Pel que fa a les comarques del Camp de Tarragona, la inversió ha estat d’1,7 M€ per al 2018 i d’
1,9 M€ per al 2019.

-

Aquesta inversió s’ha traduït en els següents programes del SOC:
Programa

2018

Joves en pràctiques
Agents d’ocupació i desenvolupament local
30 plus
Fem ocupació per a joves
Formació amb compromís contractació
Ubica´t
Treball i formació: dones
Incorporació majors 45 anys
Singulars
Formació servei atenció persones
TOTAL

2019

121.000,00 €
57.155,72 €
1.231.917,68 €
31.050,17 €
81.702,00 €
0,00 €
38.434,40 €
0,00 €
94.290,75 €
90.568,50 €

231.000,00 €
108.000,00 €
1.535.475,69 €
0,00 €
0,00 €
49.261,30 €
0,00 €
19.950,00 €
0,00 €
0,00 €

1.746.119,22 €

1.943.686,99 €

-

Una altra de les prioritats en les polítiques per a la millora del mercat laboral de Catalunya ha estat
la protecció dels sectors més vulnerables amb la posada en marxa de la Renda Garantida de
Ciutadania (RGC). La RGC va néixer amb la prioritat de servir com una eina de reinserció laboral
per als col·lectius més vulnerables de la nostra societat.

-

Aquest 2020 la RGC ha arribat a més de 141.097 persones beneficiàries, el doble de les inicials
al 2017, amb una factura mensual de més de 30 M€.

-

Entre 2018 i 2020, s’han destinat 47,6 M€ a la RGC a les comarques del Camp de Tarragona, amb
un impacte de 14.325 persones destinatàries en els tres anys.
2018
Import
Expedients
(nombre mig anual)

Destinataris
(nombre mig anual)

12.872.557 €

2019
16.647.705 €

2020
18.138.888 €

Total
47.659.150 €

1.353

1.989

2.465

5.807

3.593

4.850

5.882

14.325
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Teixit productiu
-

Des de l’any 2018 fins al setembre de 2020, l’Institut Català de Finances i Avalis (Grup ICF) han
formalitzat 7.467 operacions per valor de 2.230 M€. La majoria dels projectes finançats han estat
destinats a pimes i autònoms. L’any 2019 les operacions del Grup ICF ven permetre la creació o
manteniment de 77.000 llocs de treball.

-

D’aquestes operacions, 330 per valor de 86,6 M€, corresponen a les comarques del Camp de
Tarragona.
2018-2020 (set)

Operacions

Imports (M€)

Alt Camp

44
131
16
6
133
330

7,58
24,1
2,69
0,83
51,39
86,58

Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
TOTAL

-

S’ha posat en marxa el programa ProACCIÓ 4.0 amb l'objectiu d'impulsar la transformació de
les pimes catalanes cap a la indústria 4.0. Aquest programa engloba diversos serveis: Servei
diagnòstic avançat 4.0, Programa de Cupons indústria 4.0, Ajuts per impulsar projectes
d’innovació 4.0, Línies de finançament (ajudes de fins a 14.000 € per a acompanyar un miler de
pimes en els seus processos de transformació tecnològica).

-

El Pacte Nacional per a la Indústria s’ha complert en un 87%. En els 2 primers anys s'han
executat 796 M€.

-

S'han destinat 6 M€ en ajuts a 20 ens locals per al desenvolupament de plans de foment territorial
del turisme el 2019. Uns 20 projectes van rebre el 2019 ajuts finançats a partir dels ingressos de
l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) i tenen com a objectiu donar suport al
territori i fomentar el reequilibri turístic.

-

S'ha impulsat una campanya estiuenca per reforçar les 27 destinacions de turisme familiar
catalanes certificades.

-

Més de 2.500 empreses de Catalunya han rebut més de 33 M€ en ajuts d’ACCIO per promoure
la innovació i la internacionalització o per augmentar la seva competitivitat.

-

Per mitigar l’impacte de la COVID-19, s’han obert convocatòries d’ajuts de comerç, turisme i
pimes:
o

32,5 M€ per al turisme, 139 M€ pel comerç i 14 M€ per a les pimes industrials.

o

Més de 1.100 empreses s’han acollit a aquesta convocatòria de subvencions, pressupostada
en 14,1 M€, que ha ajudat a mantenir un total de 9.696 llocs de treball indefinits.

Suport al Turisme
-

Del foment territorial del turisme del 2019 s’ha atorgat 300.000 € pel pla de foment del Pallol de
Tarragona i 400.000 € per la història i el patrimoni de l’Alt Camp. En total, 837.000 €.
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Suport al comerç
-

Entre el 2018 i el 2020, s’han donat prop d’1,3 M€ d’ajuts al comerç al Camp de Tarragona: gairebé
0,5 M€ a l’Alt Camp €, i 0,5 M€ al Tarragonès.

Suport a pimes
-

65 empreses de les comarques de Tarragona han rebut més d’1 M€ en ajuts d’ACCIÓ l’any 2019:
ajuts per inversions d’alt impacte, ajuts a la innovació, d’indústria 4.0 i internacionalització.

-

82 micro i petites empreses industrials han rebut Ajuts COVID-19 pel manteniment de l’ocupació
per 829.500 €, que han ajudat a mantenir 568 treballadors amb contracte indefinit.

-

De les 1.100 pimes que s’han acollit t a aquests ajuts, prop del 50% són de l’àrea metropolitana
de Barcelona i el 20% de les comarques centrals, seguits de les comarques gironines (8,36%) i el
Camp de Tarragona (6,27%).

-

S’han fet 49 assessoraments a empreses de les comarques de Tarragona, acompanyat en 29
projectes d’internacionalització i 3 empreses han participat en missions d’internacionalització.

-

S’han materialitzat 4 projectes d’inversió estrangera per 33,1 M€, que han creat 619 nous llocs de
treball.

-

Tots el municipis del Camp de Tarragona estan adherits a la Finestreta única empresarial (FUE).

Coneixement
-

Tots els partits i la societat científica ha avalat al Pacte Nacional per a la Societat del
Coneixement PN@SC, per posar més recursos en recerca i innovació.

-

Estan en marxa 15 projectes de Doctorat Industrial a la Universitats Rovira i Virgili per un import de
550.000 € i hi ha 78 contractacions fetes en el si del Pla Serra Húnter vigents a finals del 2020.

Polítiques agroalimentàries
-

S’ha reforçat la millora de sectors estratègics:
o

S’han destinat ajuts a compensar les pèrdues que ha ocasionat la plaga de míldiu 2020
en explotacions vitivinícoles. Concretament al Camp de Tarragona s’han atorgat 2,3 M€.

o

Per a reforçar el cultiu de la tòfona negra s’ha aprovat el pla d’acció per al
desenvolupament del sector tofoner per incrementar la producció, dinamitzar el consum i
estructurar un sector fort i competitiu.

o

Crisi del sector de l’avellana. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
ha promogut el Pla estratègic de valorització de l'avellana, que ja ha començat a
desplegar-se amb l’Oficina Tècnica de l'Avellana.

o

En ajuts de minimis destinats a compensar les pèrdues de les explotacions agràries
d'avellaner afectades per la davallada de renda s’han destinat 325.352,92 €.

-

S’ha aprovat la LLEI 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura.

-

S’ha apostat per incrementar el valor de productes agroalimentaris i donar més sortides als
productors a través del Decret de venda de llet crua de vaca, que permet la venda directa al
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consumidor final, i el Decret de comercialització de la carn de caça, que garanteix la màxima
seguretat d’aquests aliments.
-

S’ha consolidat el Consell Català de l’Alimentació com a fòrum d’anàlisi, debat i proposta d’una
nova política alimentària de país basada en la producció local i la gestió sostenible del medi.
S’està finalitzant el procés participatiu i es preveu disposar en breu del Pla estratègic de
l’Alimentació a Catalunya. S’ha impulsa la marca 'Catalunya on el menjar és cultura' per
identificar l'estratègia alimentària de Catalunya.

-

Al llarg de 2018 i 2019 a les comarques de Tarragona s’ha destinat un total de 28,2 M€ en
ajuts directes de la PAC, que han beneficiat el sector agrícola i el ramader. De tots els ajuts de
pagaments directes, el més rellevant és l’ajut de pagament bàsic, que ha suposat més de 15,1 M€
per a més de 766 beneficiaris anuals.

-

En concret, el sector agrari i ramader han rebut, a nivell de comarca, els següents ajuts directes:
o

Alt Camp: 5,9 M€ a un mínim de 766 beneficiaris anuals

o

Baix Camp: 6,7 M€ a un mínim de 925 beneficiaris anuals

o

Conca de Barberà: 8,7 M€ a un mínim de 696 beneficiaris anuals

o

Priorat: 2,3 M€ a un mínim de 409 beneficiaris anuals

o

Tarragonès: 2,9 M€ a un mínim de 422 beneficiaris anuals

Món rural
-

S’ha donat suport a l’aprovació i desplegament de la Llei d’espais agraris, per assegurar la
capacitat productiva del camp i posar en producció terres en desús. També s’ha donat llum verda
a la creació de l'Agenda Rural de Catalunya per identificar els problemes amb els quals s’enfronta
l’espai rural i buscar solucions per com afronta.

-

S’ha impulsat i consolidat el cos d’Agents Rurals, amb l’aprovació del nou Pla Estratègic del Cos
dels Agents Rurals 2019-2024, el reglament d'armes i el de 2a activitat dels agents. Les
mesures permetran un desplegament efectiu del Cos, amb la creació de 350 noves places de
personal, el desenvolupament de l’estructura de comandament i la implementació de noves
tecnologies per fer més efectiu el Cos.

-

El Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 ha suposat una forta inversió a les
comarques rurals. En concret, a Catalunya els pagaments d’ajuts establertes en el sistema integrat
per la campanya 2019 ascendeixen a un total de 41.873.731 €. En destaquen algunes línies:
o

Els ajuts a la instal·lació de joves agricultors, pensat per fomentar la entrada de persones
menors de 40 anys que s'instal·len per primera vegada en una explotació agrària com a
responsables ha tingut 188 beneficiaris i un import de 405.023 € durant el 2019.

o

S’han aprovat ajuts per a la millora de la competitivitat 2018 i 2019 que permetran
modernitzar les explotacions i fer-les més viables.
Alt Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
TOTAL

Expedients
24
7
20
8
7
66

2018
Expedients
204.360,55 €
23
120.216,99 €
5
296.930,53 €
23
123.109,68 €
10
99.449,73 €
5
844.067,48 €
66

2019
187.866,18 €
59.262,89 €
334.580,81 €
103.472,33 €
220.696,96 €
905.879,17 €
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-

En política forestal, cal destacar els ajuts a la gestió forestal sostenible de boscos públics per al
2018, 2019 que a Tarragona han suposat les següents inversions per al manteniment de boscos:
Import 2018

Import 2019

115.215,36 €
36.173,61 €
54.715,69 €
22.330,22 €
0,00 €
228.434,88 €

Alt Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
TOTAL

77.881,42 €
116.337,68 €
109.635,08 €
0,00 €
94.528,13 €
398.382,31 €

País viu
-

Volem connectar amb fibra òptica pública tots els municipis catalans l’any 2023, la qual cosa
garantirà la connectivitat, l’equilibri territorial i la cohesió social a tot el país. L’any 2021 es preveu
enllestir la connexió de totes les capitals de comarca i de tots els municipis al seu pas. Així
s’aconseguirà una cobertura de 6,4 milions d’habitants, el 84% de la població de Catalunya i 6.000
quilòmetres de desplegament. A finals del 2019 es comptava amb connexió a 29 capitals de
comarca i el 2020 s’ha fet arribar a 13 capitals més (a la vegada que a 51 municipis de 16
comarques i 43 nous polígons industrials). En total s’han destinat 70,5 M€ en aquesta legislatura
per desplegar la xarxa de fibra òptica a Catalunya.

-

A les comarques de Tarragona, aquesta legislatura s’ha fet el següent desplegament:
Metres desplegats

M€

49.698
23.288
54.369
45.015
9.768
182.138

1,7
0,7
2,9
0,9
0,1
6,3

Alt Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Total

-

En el marc de l’estratègia “País Viu”, s’han impulsat els ajuts de dinamització territorial. Van
destinats a municipis de fins a 2.000 habitants que tenen estratègies per a lluitar contra la pèrdua
poblacional i l'envelliment. L'objectiu és que els ens locals puguin implementar les seves
inversions de fins a 50.000 € que tinguin un valor afegit en l’àmbit de les noves tecnologies, l’impuls
turístic o la preservació del patrimoni.

-

A Tarragona, la inversió ha estat de 2.276.882,65 €, amb el següent repartiment:
Comarca

Actuacions

Suma pressupost
actuacions per
comarca

Suma Subvenció
atorgada per
comarca

Alt Camp

18

2.655.868,93 €

678.776,11 €

Baix Camp

13

1.590.900,18 €

509.382,83 €

Conca de Barberà

15

2.161.843,98 €

540.880,95 €

Priorat

15

1.480.941,87 €

485.426,83 €

Tarragonès

2

98.240,86 €

62.415,93 €

63

7.987.795,82 €

2.276.882,65 €

Total
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-

Es destinaran 250 M€ als municipis de Catalunya a través del PUOSC 2020-2024. S’estructura
en dues línies. La primera és de 160 M€ i hi han optat tots els ens locals; i la segona és de 90 M€
i es destina, específicament, a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants. És el
principal instrument de cooperació econòmica de la Generalitat per dur a terme noves
infraestructures i serveis de competència municipal.

-

A les comarques de Tarragona, la inversió del PUOSC serà de 25.946.958,40 €, mitjançant 271
expedients d’actuacions.
Expedients per tipus d'ens
CC EMD MUNIC

Alt Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Total

2
2
3
1
1
9

2
0
0
0
0
2

Total Exp.

52
56
53
59
40
260

56
58
56
60
41
271

Total
subvencionable
12.136.652,96 €
16.247.037,77 €
13.388.072,54 €
9.592.902,63 €
20.637.507,92 €
72.002.173,82 €

Total Subvenció
5.558.128,26 €
5.514.978,66 €
6.302.437,90 €
4.355.120,66 €
4.216.292,92 €
25.946.958,40 €

-

Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya. Es tracta d’un
Fons Europeu de Desenvolupament Regional que prioritza les inversions en els àmbits de la
innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda. En les 4 convocatòries
de FEDER, eixos 4 i 6, s’hi han acollit 203 beneficiaris i s’han atorgat 76,9 M€ per a un total
d’inversió de 153,9 M€.

-

A les comarques de Tarragona, la subvenció atorgada ha estat de 13,4 M€.
Alt Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Total

subvenció FEDER
890.162,18 €
2.468.651,68 €
1.176.623,55 €
706.732,76 €
8.120.100,21 €
13.362.270,38 €

-

Fons de Cooperació Local. L’any 2020 s’ha incrementat el Fons un 3,4%, el que representa un
augment total de 4,4 M€. Aquest increment s’ha distribuït de manera proporcional entre els consells
comarcals per millorar la seva liquiditat i en tant que són proveïdors de serveis al món local.

-

Actuacions extraordinàries derivades dels efectes climatològics. Durant aquest mandat s'ha
ha destinat cada any entre 1 i 1,2 M€ d’ajuts als ens locals. Durant el 2020, a causa de la gran
afectació dels temporals Dana i Gloria, s’ha fet una provisió extraordinària de 35 M€: 11 M€
per pal·liar els efectes dels temporals en els sectors agrari i pesquer de les zones més afectades.
Una segona línia de 10 M€ per a la realització d'actuacions de rehabilitació o reposició de les
instal·lacions d'abastament d’aigua. I, finalment una línia de 14 M€ per atendre els ajuts a les
infraestructures i els equipaments de titularitat municipal que van quedar malmesos. També s’ha
signat un conveni amb el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública que permetrà
destinar 37 M€ a pal·liar els efectes d’aquests dos temporals.

-

A finals del 2019 es va signar amb l’Estat un conveni per a fer front a danys de la llevantada
d’octubre de 2018 a la província de Tarragona, per import de 6,9 M€. L’any 2020 s’ha realitzat la
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convocatòria, a la que s’hi han pogut acollir tots els municipis de la demarcació de Tarragona
afectats per danys ocasionats entre el 18 i 21 d’octubre del 2018.
-

En relació amb el temporal DANA d’octubre de 2019, els ens locals del Camp de Tarragona han
rebut un total de 2,6 M€ en subvencions, repartits de la següent manera:
Ens local beneficiari
Ajuntament de la Riba
Ajuntament de Mont-ral
Ajuntament de la Febró
Ajuntament de Prades
Ajuntament de Capafonts
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Vilaverd
Ajuntament de Vimbodí i Poblet
Ajuntament de Vallclara
Ajuntament de Vilanova de Prades
Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Ajuntament de Montblanc
Ajuntament de la Morera de Montsant

Comarca
Alt Camp
Alt Camp
Alt Camp
Baix Camp
Baix Camp
Baix Camp
Baix Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Conca de Barberà
Conca de Barberà
Conca de Barberà
Conca de Barberà
Conca de Barberà
Conca de Barberà
Priorat
TOTAL

-

Subvenció atorgada
60.967,84 €
39.984,70 €
100.952,54 €
42.738,22 €
4.499,60 €
3.410,99 €
326.203,18 €
376.851,99 €
32.523,53 €
162.891,05 €
52.239,23 €
51.776,86 €
284.970,61 €
1.577.402,74 €
2.161.804,02 €
9.867,42 €
2.649.475,97 €

En relació amb el temporal Gloria de gener de 2020, els ens locals del Camp de Tarragona han
rebut un total de 0,5 M€ de subvencions, repartits de la següent manera:
Ens local beneficiari
Ajuntament de Mont-roig del Camp
Ajuntament de Vilanova de Prades
Ajuntament de la Bisbal de Falset
Ajuntament dels Guiamets
Ajuntament de la Morera de Montsant
Ajuntament de la Figuera
Ajuntament de Torroja del Priorat

Comarca

Subvenció atorgada

Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Priorat
Priorat
Priorat
Priorat

405.406,87 €
22.391,57 €
10.238,73 €
9.489,65 €
5.213,68 €
5.286,22 €
25.174,75 €

TOTAL

483.201,47 €

Ordenació del territori
-

S’ha acordat iniciar la redacció del Pla director urbanístic del sistema metropolità del Camp de
Tarragona. Comprèn els municipis de Reus, a la comarca del Baix Camp i de Constantí, La
Canonja, Salou, Tarragona, i Vila-seca, a la comarca del Tarragonès.

-

També s’ha aprovat la tramitació del Pla director urbanístic d’activitat econòmica de l’Alt Camp,
que abasta els municipis de Vila-rodona, Valls, Pla de Santa Maria i Alió.
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Infraestructures i mobilitat
Xarxa viària
-

Les inversions en xarxa viària arribaran a 11,8 M€ en el període 2018-2021 al Camp de Tarragona.

-

Actuacions finalitzades:

-

o

Condicionament de la carretera C-51 a Vilardida. PK 24+400 al 26+840. Tram: Vila-rodonaRodonyà. Projecte complementari. Intervenció arqueològica al Jaciment de Vilardida. C-51.
Tram: Vila-rodona – Montferri

o

Rotonda a la carretera TP-2002, PK 1+660, intersecció amb les carreteres TP-2003 i TV2004. Tram: Vila-rodona

o

Construcció d'una nova rotonda en la connexió de les carreteres C-51 i T-240, a la que es
connecten també la C-51 i els camins de serveis. Millora de l'accés al nucli de la Bisbal del
Penedès

o

Condicionament i reordenació dels accessos a la carretera TV-3141 del PK 0+000 al 7+000.
Fase 1: Reordenació d'accessos. Tram: Cambrils – Reus

o

Variant de Sarral. Carretera C-241d, del PK 7+700 al 11+100. Fase 1: Rotonda a la carretera
TP-2311, PK 10+100. Tram: Sarral

S’estan executant:
o

-

Cunetes trepitjables, adequació d'elements de contenció de vehicles i millora de ferm a la T202 del PK 6+370 al 12+040. La Nou de Gaià – Salomó

CIMALSA ha fet les inversions següents al Camp de Tarragona:
o

1,2 M€ per a les obres de millora de l'aparcament de vehicles pesants de mercaderies
perilloses del polígon Riuclar (Tarragona). Les obres estan a punt de finalitzar

o

1 M€ a la Central Integrada de Mercaderies del Camp (Reus/La Canonja)

o

625.000 € a la plataforma Logis Montblanc

Transport públic de viatgers per carretera
-

S’han fet o estan previstes obres de millora a les estacions d’autobusos de Tarragona, Reus i
Valls.

-

S’han reforçat els serveis d'autobús que connecten amb els campus de la Universitat Rovira i Virgili.
Les millores s'han aplicat a les línies exprés e1: Vendrell - Torredembarra - Tarragona, e4: Reus Tarragona i e6: Tarragona - Vila-seca- Salou i a la línia Tarragona - Valls des de l'interior. Aquestes
actuacions responen a les peticions realitzades per la Universitat.

-

S’ha millorat l'oferta de transport públic entre l'aeroport de Reus i els nuclis turístics de la Costa
Daurada i amb Barcelona.

-

S’ha millorat l'oferta de transport públic Tarragona i Reus i l’estació de l’AVE del Camp de
Tarragona.

-

S’han millorat algunes connexions de bus entre pobles i les capitals de comarca per poder donar
un millor servei a l’alumnat dels Instituts, a les persones que tenen visites mèdiques o hospitalàries
i per millorar la intermodalitat amb altres mitjans de transport.

18/28

Camp de Tarragona
Balanç 2018/2020

-

Les aportacions per millores en el transport públic en el període 2018-2020 en el conjunt de
Catalunya han estat de 10,8 M€. Al Camp de Tarragona les aportacions han estat les següents:
Import concedit
Alt Camp

20.119,72 €

Baix Camp

286.911,25 €

Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Total

0,00 €
138.000,49 €
622.668,95 €
1.067.700,41 €

Xarxa ferroviària
-

S'ha adjudicat la redacció dels estudis informatius per a la implantació del nou sistema de tren-tram
al Camp de Tarragona en els dos àmbits d'actuació del projecte: Cambrils - Tarragona i Cambrils Reus (i altres ramals).

-

El conseller de Territori i Calvet ha anunciat l'acord amb el Ministeri de Foment per tenir un
full de ruta únic per a les infraestructures ferroviàries del Camp de Tarragona. Es crearan
dues comissions, una de tècnica i una altra de política, que es posaran treballar immediatament
per coordinar un calendari comú per als projectes de futur de la zona.

Infraestructures portuàries
-

S’ha aprovat el Pla d'inversions 2019-2022 de Ports de la Generalitat, que suposarà una inversió
pública de 30 M€ per millorar la protecció i l'abric dels ports i adequar les infraestructures portuàries
al canvi climàtic. Aquest 2020, Ports de la Generalitat ha invertit 19 M€ en infraestructures
portuàries, 13 M€ dels quals ho han estat per a actuacions d'emergència ocasionades pel temporal
Gloria.

-

Els port de Cambrils, pertanyent a la Zona Portuària Sud (juntament amb els ports ebrencs) rebrà
una inversió d’ 1,2 M€ del Pla d'inversions 2019-2022 de Ports de la Generalitat. El Pla prioritza
l’abric i la protecció dels ports i l’adequació de les infraestructures al canvi climàtic, la construcció i
la reparació de vaixells i la integració dels ports amb els teixits urbans.

-

Ports de la Generalitat ha modernitzat el passeig marítim de Cambrils. S’ha potenciat el passeig
marítim, la zona nàutica de ribera i la zona de pesca amb criteris de funcionalitat, accessibilitat,
mobilitat i sostenibilitat, amb una inversió de 451.000 €. També s’ha estrenat un itinerari didàctic a
la zona de pesca per als visitants.

Sostenibilitat
Actuacions d’emergència per la llevantada d’octubre de 2018, la DANA d’octubre de 2019 i el
temporal Gloria de gener de 2020
-

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) destina més de 50 M€ en restauració de rius i reparació
d'infraestructures del cicle de l'aigua afectades pel temporal Gloria: 10 M€ per a reparar
infraestructures d'abastament en alta; 8 M€ per a reparar danys de la xarxa ATL; 24 M€ en
actuacions d'adequació de les lleres i 6,6 M€ per a reparar danys en sistemes de sanejament. En
total estan previstes prop de 620 actuacions en lleres fluvials; 280 a la demarcació de Girona, 250
a Barcelona, 12 a Tarragona, 27 a Terres de l'Ebre i 50 a la demarcació de Lleida. Pel que fa a la
DANA d’octubre de 2019, s’han destinat 10,7 M€ per reparar les lleres de les conques internes, els
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sistemes públics de sanejament en alta, les infraestructures d’abastament en alta, i la xarxa de
control de l’Agència Catalana de l’Aigua.
-

L'Agència Catalana de l'Aigua ha destinat 655.000 € a 10 municipis del Camp de Tarragona
per a reparar infraestructures de subministrament d'aigua en alta malmeses en l'episodi de
pluges registrat entre els dies 22 i 23 d'octubre de 2019. Els ajuts han beneficiat a municipis de
les comarques del Priorat (Ulldemolins, 10.900 €; Marçà, 73.402 €; Cornudella de Montsant, 33.800
€; la Vilella Baixa, 3.130 €), la Conca de Barberà (Vilaverd, 35.000 €; Vallclara, 113.100 €; Vimbodí
i Poblet, 247.735 €) i el Baix Camp (la Febró, 77.800 €; Prades 58.000 €; Colldejou, 2.500 €).

-

En conjunt, a Vimbodí i Poblet, l’Agència Catalana de l'Aigua ha fet actuacions amb una inversió
superior als 750.000 € per a reparar les infraestructures d’abastament i sanejament afectades per
la DANA de l’octubre de 2019.

-

L'Agència Catalana de l'Aigua, a través de Forestal Catalana, ha realitzat treballs per adequar la
llera del riu Francolí a l'entorn de la ciutat de Tarragona, arran dels aiguats registrats a finals del
mes d'octubre de 2019. Les actuacions han tingut un cost proper als 169.000 €.

-

L'Agència Catalana de l'Aigua ha adequat cinc cursos fluvials del Camp de Tarragona
afectats per la llevantada de la tardor de 2018. Els treballs, amb un pressupost superior als
77.200 €, han restituït diverses lleres malmeses al torrent de Mas Blanc (dins els termes municipals
de la Selva del Camp, Constantí, el Morell, la Pobla de Mafumet i Perafort), la riera de la Boella
(dins el municipi de la Canonja), la riera d'Almoster (en els termes de la Selva del Camp i Almoster).

-

L’Agència Catalana de l’Aigua va dur a terme 47 actuacions a la demarcació per la DANA d’octubre
de 2019, per un import de 4,8 M€, i 12 actuacions pel temporal Gloria.

Cicle de l’aigua
-

Subministrament o abastament d’aigua. Al llarg del cicle de planificació 2016-2021, l’Agència
Catalana de l’Aigua ha atorgat 11,8 M€ en subvencions a ajuntaments, consells comarcals i
mancomunitats de municipis per a millorar l’abastament d’aigua en alta. Aquests subvencions
inclouen també l'elaboració de Plans Directors de l’Aigua, la instal·lació de comptadors i les xarxes
supramunicipals d’abastament.

-

Destaca l’aportació de 3,1 M€ que fa l’Agència Catalana de l’Aigua per la 1a fase de les obres per
fer arribar la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona a 9 pobles de la Conca de Barberà comarca
amb molts problemes de subministrament d’aigua des de fa molts anys.
A nivell comarcal, les subvencions s’han repartit de la següent manera:
Import concedit
Alt Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Total

1.704.448,11 €
2.877.834,06 €
5.668.034,86 €
570.067,44 €
1.034.844,77 €
11.855.229,24 €

Cal tenir en compte que l’Agència Catalana de l’Aigua ha atorgat una subvenció pluriennal
(2020-2023) de 18 M€ al Consorci d'Aigües de Tarragona per a l'execució de diversos projectes,
que tenen per objecte assolir una millor qualitat de l'aigua tractada, garantir el subministrament i
reduir la possibilitat d'alteracions al servei per afecció d'agents externs. L'ajut correspon al 50% de
l'import total de les actuacions previstes.
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-

Depuració i sanejament d’aigües residuals. Entre 2018 i 2020 s’han executat 14 actuacions de
millora del sanejament d’aigües residuals, amb una inversió de 12,5 M€, 6,5 M€ dels quals han
estat per a l’ampliació de l’EDAR de Vila-Seca/Salou. Actualment hi ha en fase de redacció,
preparació o execució 27 actuacions per un import de 47,9 M€, com ara el projecte d’adequació de
l’emissari de Vila-seca/Salou, el sanejament dels nuclis del municipi del Catllar, o el projecte del
nou emissari terrestre i submarí del sistema de Mont-roig del Camp (Àrea Costanera).
A nivell comarcal, les dades són les següents:
Inversions en curs
Alt Camp
Baix Camp
Conca de Barberà
Priorat
Tarragonès
Total

Inversions
finalitzades

9.586.574,35 €

0,00 €

11.785.527,20 €
2.011.022,85 €
4.242.338,90 €
20.289.690,00 €
47.915.153,30 €

5.078.327,15 €
0,00 €
838.200,00 €
6.639.380,00 €
12.555.907,15 €

-

Inversions en manteniment i conservacions de lleres dels rius. En els anys 2019-2020 s’han
destinat 239.466,49 € € a actuacions en trams no urbans (100% a càrrec de l’ACA) i 74.713,92 € a
trams urbans (80% del finançament a càrrec de l’ACA i el 20% restant a càrrec dels municipis).
Alguns d’aquests treballs s'han fet en trams que transcorren fora de zona urbana dels municipis de
Mont-roig del Camp, Pratdip, la Canonja, la Pobla de Montornès, Maspujols, Aiguamúrcia,
Montblanc i Sant Jaume dels Domenys.

-

A destacar que s'ha incorporat l'adequació del barranc de Barenys (Salou) a la planificació
hidrològica vigent. El nou endegament tindrà una capacitat de desguàs de 140 m3/s, acabant
amb les inundacions del barri de la Salut de Salou. L'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop
de 13 M€ per a executar les obres i finançar les corresponents expropiacions.

-

Inversions en manteniment i conservacions d’embassaments. L'Agència Catalana de l'Aigua
ha incrementat repetidament el cabal de sortida des de la presa del Catllar, per a reperfilar la llera,
recuperar els hàbitats naturals i millorar mediambientalment el riu Gaià.

-

S'ha constituït la Taula del Siurana-Riudecanyes, un organisme que compta amb representants
dels diferents usos de l'aigua, per a l'anàlisi, el debat i la resolució de les problemàtiques que
afecten aquesta conca. La Taula la integren representats del Departament de Territori i
Sostenibilitat, de la Delegació del Govern a Tarragona i de l'Agència Catalana de l'Aigua, de la
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, dels consells comarcals del Baix Camp i del Priorat, dels
Ajuntaments de Reus, Riudoms i Porrera, dels regants, de sindicats agraris, d'entitats ambientals i
de la comunitat científica.

Gestió dels residus
-

Subvencions directes de l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) en el període 2018-2020
o

45 M€, entre els anys 2020-2024 per a la Mancomunitat d’incineració de residus urbans de
Tarragona, per al finançament del 59,99% de les actuacions de millora de la planta de
valorització energètica de residus del Camp de Tarragona.

o

3.855.000 € per a la nova instal·lació de tractament de la fracció RESTA de la Conca de
Barberà, ubicada a l’Espluga de Francolí.

o

712.875,40 € per a millores a la Planta de tractament biològic de FORM de Botarell.
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o
-

150.000 € per a l'estudi per a definir la futura planta de tractament de la fracció resta pel
Camp de Tarragona.

Subvencions concedides per l’ARC per a ajuts per a la recollida de residus, per a la
reutilització, per a la valoració. Entre els anys 2018 i 2019 s’han atorgat 0,9 M€ a ens locals i
0,47 M€ a entitats sense ànim de lucre, universitats i empreses.

Patrimoni Natural
-

El Parc Natural de la Serra de Montsant, primer espai català amb doble protecció de la qualitat
lumínica i acústica.

-

S’han concedit subvencions als Ajuntaments de la Bisbal de Falset, Cabacés, Cornudella de
Montsant, Torroja del Priorat i la Morera de Montsant, tots de la comarca del Priorat, i a l’entorn del
Parc Natural de la Serra de Montsant, per a actuacions de millora de l’enllumenat exterior. També
s’ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, proper al Paratge Natural
d'Interès Nacional de Poblet.

-

El Parc Natural de Montsant ha alliberat al medi prop d'un centenar de tortugues mediterrànies
procedents de Menorca, en el marc del programa de reintroducció que té en marxa des del 2006.

-

En les convocatòries 2017-2018 i 2029-2020 s’han atorgat ajuts per import de 227.762,26 € al Parc
Natural de la Serra de Montsant i per import de 61.102,64 € al PEIN de Poblet.

-

La Generalitat ha aprovat l’adquisició de l'espai de la Plana del Vinyet, uns terrenys de 23 ha situats
al terme municipal de Tarragona, al marge esquerre del riu Gaià, a prop de la desembocadura.
L'actuació s'emmarca dins de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, i està
previst que es financi a través del Fons del Patrimoni Natural.
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Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Govern obert i transparent per a la confiança i la justícia social
-

S'ha aprovat l'Estratègia de lluita contra la corrupció. Un paquet de 25 mesures que s'han
d'implementar durant els anys 2020 i 2021. S’ha constituït l’Espai de participació ciutadana i s’ha
posat en marxa el Programa de suport a la implementació de l’Estratègia. Quan encara queda més
d’un any per a la seva implementació, del total de 25 actuacions previstes 24 ja han estat iniciades
i, de les 90 subactuacions a executar, 17 ja es troben completades (19%), 49 en curs (54%) i
únicament 24 encara no s’han iniciat (27%). La darrera ha estat la posada en marxa la Bústia
ètica, que permet a qualsevol persona alertar de males pràctiques o corrupció a la Generalitat de
forma anònima en tres àmbits: alts càrrecs i personal directiu, contractació pública i personal de la
funció pública.

-

S'ha aprovat l'Estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a la Carta
Internacional de Dades Obertes, amb l’objectiu de gestionar i donar visibilitat de forma integral a
totes les dades de les administracions públiques catalanes. En el marc d’aquesta Estratègia, s’ha
iniciat un projecte d’elaboració d’un Inventari de Conjunts de Dades de la Generalitat de
Catalunya per fomentar l'ús de les dades i la presa de decisions basades en aquestes.

-

S’han realitzat trobades amb ajuntaments per impulsar, arreu del territori, polítiques que
fomentin la integritat pública, l’obertura de dades i la participació. La Xarxa de Governs
Transparents comparteix aquesta estratègia.

-

El Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2015-2018 va fer aflorar 740,54 M€ en els quatre
anys de vigència. L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va fer aflorar 203,7 M€ en el primer
any de vigència del nou Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones
pràctiques tributàries 2019-2022, un màxim històric. Dins de les mesures del nou Pla s’inclou la
publicació de la llista de deutors per quantitats superiors a 1 M€, iniciada l’any 2020.

-

Al 2019, el nombre de persones ateses a les oficines pròpies de l’ATC de Tarragona i Reus es va
incrementar fins a les 31.066; un creixement que s’ha vist interromput per la situació de pandèmia,
en què s’han potenciat els sistemes d’atenció a distància.

Oficines
Tarragona
Reus
Total

2018

2019

2020-set

16.450

20.002

7.315

8.425

11.064

4.065

24.875

31.066

11.380

L’ATC també està present al territori a través de les oficines compartides de Valls i a través de la
Xarxa de Tributs de Catalunya, en conveni amb la Diputació de Tarragona.
-

Les Oficines d’Atenció Ciutadana han realitzat 4.218 atencions a Tarragona entre 2018 i 2020
(octubre).

-

S’han impulsat processos participatius arreu del territori per reforçar la discussió de les polítiques
públiques. Entre d’altres, el “Pla estratègic d'alimentació a Catalunya”, “Ajuda'ns a definir l'Òmnia
del futur”, “Elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya”, “Pacte Nacional per la Interculturalitat”,
“Procés participatiu de l’espai de menjador escolar”, “Procés participatiu del Pacte Nacional per a
la Societat del Coneixement” i “Procés participatiu del Pla Estratègic dels Serveis Socials de
Catalunya”.

23/28

Camp de Tarragona
Balanç 2018/2020

Justícia
-

Entre el 2017 i el 2021, s’hauran posat en marxa 22 nous jutjats a tot Catalunya, amb un cost
de 14,2 M€, sense cap aportació expressa per part del Govern espanyol. D’aquests 22 jutjats, ja
n’hi ha 20 d’operatius. Els dos jutjats restants, 1a Instància i Instrucció 6 d'Arenys de Mar i 1a
Instància i Instrucció 6 de Vic, es posaran en marxa en els propers mesos.

-

S’ha continuat el desplegament de l'oficina judicial a Catalunya, la nova organització basada
en els principis de jerarquia, divisió de funcions i coordinació que serveix de suport a l'activitat
jurisdiccional de jutges i tribunals: Cerdanyola del Vallès (1/10/2018), Ripoll (5/11/2018), Vielha e
Mijaran (3/3/2020) i Tremp (estava previst pel 2/4/2020 però per la COVID-19 es va retardar a
l’1/7/2020) i la Bisbal d'Empordà 2/11/2020). També s’ha creat la del partit judicial de Berga que
entrarà en funcionament l’1 de febrer de 2021.

-

S'han destinat anualment 65 M€ per garantir l'assistència jurídica gratuïta a les persones
sense recursos. Més de 170.000 persones sense capacitat econòmica per litigar han disposat
d'un advocat o d’un procurador de forma gratuïta anualment.

-

S'ha creat la Seu judicial electrònica de Catalunya a través de la qual els ciutadans i
professionals de la justícia poden accedir a la informació, als procediments i als serveis electrònics
de l'Administració de justícia a Catalunya.

-

Entre el juliol i l’agost de l’any 2020 s’han celebrat gairebé 6.900 judicis amb
videoconferència als jutjats de Catalunya, el 19 % dels 36.000 judicis programats. Justícia
disposa d’un total de 461 llicències de videoconferències contractades a disposició de
l’Administració de justícia a Catalunya.

-

S’han atorgat d'1.584.910€ als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de
pau el mòdul econòmic corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any
2020. Els jutjats de pau de Catalunya han gestionat, durant l’any 2019, un total de 627.924
actuacions.

-

Fins al 2025 es destinaran 40 M€ per a nous edificis judicials a Catalunya. Comptant les
reformes i manteniment d'antics edificis, la inversió ascendirà als 66 M€.

-

Han entrat en funcionament els nous Jutjats de 1a instància, núm. 7 i 8, a Reus.

-

El 2019 s’han entregat 6.441.996,53 € als col·legis d’advocats i procuradors de Tarragona i
Reus, per atendre les actuacions d’assistència jurídica gratuïta, el servei públic que garanteix
el dret a obtenir defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador quan la persona immersa
en un procediment judicial acredita insuficiència de recursos per litigar. És una xifra semblant a la
de cada any.

-

S’han iniciat les obres per construir el futur Centre Obert de Tarragona (Tarragonès), amb
una inversió de 9,5 M€. Al Palau de Justícia de Tarragona, reformes per a la millora de les
instal·lacions de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC).

-

Les mesures penals alternatives (MPA) permeten als òrgans judicials donar una resposta
menys aflictiva que les penes privatives de llibertat per la comissió d’una falta o d’un delicte
lleu o menys greu, al temps que se salvaguarden els drets de les víctimes. Es pretén
sensibilitzar les diferents institucions sobre la necessitat de desenvolupament d’aquest tipus de
sancions penals alternatives a la presó. En el període comprès entre finals del 2017 i principis de
novembre del 2020, 259 persones de l’Alt Camp, 730 del Baix Camp, 42 de la Conca de Barberà,
15 del Priorat i 989 del Tarragonès han dut a terme una MPA.
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Ciutadania i drets civils
-

L'Estructura de Drets Humans de Catalunya ha elaborat el primer Pla de drets Humans de
Catalunya 2020-2023, en resposta a l’encàrrec que li havia fet el Govern.

-

S’ha signat l’Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la
xenofòbia, amb la totalitat de les forces polítiques parlamentàries i amb el suport de les institucions
i les entitats socials, per tal d'aconseguir un debat públic responsable al voltant de la immigració i
contra el racisme i la xenofòbia.

-

S’ha desenvolupat el programa de Mentoria Social per a les persones refugiades, a través de
grups d’acollida formats amb mentors i mentores voluntaris. Al final de 2019 s’han format 210
tàndems amb un total de 450 persones refugiades.

-

La inversió en l’obertura de fosses i la identificació de víctimes ha estat de més de 2M€. En
tres anys, del 2017 al 2020 s’han obert 33 fosses i s’han recuperat les restes de 338 persones. Es
calcula que a Catalunya hi ha unes 20.000 persones enterrades en les 527 fosses documentades.
El Cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme disposa de 6.000 casos
inscrits.

-

S’han expedit 4.136 documents de nul·litat dels judicis franquistes des que es va posar en
marxa, el 2017. A Catalunya hi ha 66.629 persones contra les quals es va instruir un procediment
judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco.

-

S'ha creat l'Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, un servei perquè l'Església acordi
solucions extrajudicials amb els particulars i les administracions ja que s'ha revelat que l'Església
ha inscrit 3.722 finques al seu nom sense cap títol que n'acrediti la propietat.

-

S'ha creat l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics encarregada de difondre aquests
drets entre la ciutadania, a recollir i acompanyar les eventuals vulneracions d’aquests drets i a
enfortir la col·laboració amb la societat civil organitzada. Ha atès 13 queixes i consultes sobre
violacions de drets fonamentals al Camp de Tarragona: a l’Alt Camp (5), el Baix Camp (5) i el
Tarragonès (3).

-

S'han instal·lat peces Stolpersteine a diversos pobles i ciutats de la Catalunya central en
record de les víctimes del nacionalsocialisme. A Vallfogona de Riucorb, Pontils i Santa Coloma
de Queralt (Conca de Barberà) i als Guiamets (Priorat). Se sumen un total de 257 llambordes arreu
del territori català. Al Cens de deportats catalans i espanyols als camps de concentració nazis hi
ha 9.161 persones deportades registrades, de les quals a l'entorn de 2.000 són catalanes.

-

En el marc del Pla de fosses, a la fossa del cementiri de Salomó (Tarragonès), s’hi ha recuperat
22 cossos.

Polítiques d’igualtat
-

En aquest legislatura s’ha aprovat el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022
i del II Programa d’Intervenció Integral contra les violències masclistes 2019-2022.

-

Durant l’any 2019 s’ha realitzat una despesa global de 82,5 M€, amb un increment del 15% en
relació amb el pressupost previst i un 84% de les actuacions executades o iniciades.

-

Des de finals de 2017 i fins a principis de novembre de 2020, les Oficines d’Atenció a la Víctima
del Delicte han atès 171 persones de l’Alt Camp, 962 del Baix Camp, 61 de la Conca de Barberà,
16 del Priorat i 1.353 del Tarragonès. Durant aquest mateix període, s’han fet 122 actuacions
d’assistència a la víctima en casos de violència contra la dona a l’Alt Camp, 1.776 al Baix Camp,
69 a la Conca de Barberà, 31 al Priorat i 1.752 al Tarragonès.
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-

Pel que fa a les trucades a la línia 900 900 120, durant l’any 2019 es van rebre 762 trucades i al
2020 han estat 758 trucades.

-

Subvencions a entitats per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès social per promoure
la igualtat efectiva de dones i homes per comarques:
Subvencions entitats

-

2019

2020

Alt Camp

7.651 €

5.588 €

Baix Camp

10.393 €

8.724 €

Conca de Barberà

4.740 €

2.164 €

Priorat

5.994 €

3.743 €

Tarragonès

19.921 €

16.598 €

Total

48.699 €

36.817 €

Contractes programes per a la prestació del Servei d’informació i atenció a les dones dels ens
locals per comarques.
Subvencions entitats

2019

2020

Alt Camp

59.250,00 €

80.372,00 €

Baix Camp

109.446,88 €

158.706,95 €

Conca de Barberà

29.625,00 €

40.186,00 €

Priorat

28.365,00 €

24.466,45 €

Tarragonès

121.685,00 €

178.087,00 €

Total

348.371,88 €

481.818,40 €

-

Per tal d’avançar en la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral, la Generalitat de Catalunya
compta amb un Registre Públic de Plans d’Igualtat per a empreses. Aquest registre atorga a les
empreses i organitzacions un certificat oficial d'adequació del seu Pla a la legalitat vigent i, també,
permet reconèixer i donar visibilitat a les empreses i organitzacions que han elaborat i implantat un
pla d'igualtat.

-

Entre els anys 2018 i 2020 s’han registrat a Catalunya 296 Plans d’Igualtat.

-

A les comarques del Camp de Tarragona s’han registrat 18 plans des del 2018.

Seguretat i emergències
-

Més Mossos i Bombers arreu de Catalunya. s’han dotat amb més recursos humans i materials:
s'han creat 2.150 noves places en aquests àmbits alhora que s'ha treballat en la millora de les
condicions de treball laboral i d’equipaments dels servidors públics de l’àmbit de la seguretat.
Concretament s’han convocat 1.500 noves places de mossos d’esquadra: 689 efectius ja s’han
incorporat en pràctiques i 750 aspirants iniciaran el curs de formació el gener de 2021. I referent a
Bombers, s’han convocat 650 noves places: 150 bombers es van incorporar el juny del 2020,
250 s’incorporaran en pràctiques a principis del 2021 i els altres 250 estan en procés selectiu.

-

S’ha aprovat l’Acord 2019-2022, que millora les condicions laborals dels Bombers de la
Generalitat després de més de 10 anys de reivindicació.

-

S’ha constituït el Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible per implantar una mobilitat
més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada.
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Mossos d’Esquadra
-

S’han destinat 49.500 € per a la millora de la comissaria de Reus.

-

Es manté estable l’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants a la Regió Policial del Camp de
Tarragona, de 74 durant 2019 i de 74 el 2018. Aquest 2020 es redueix a 62, entre altres motius per
les conseqüències de la pandèmia.

-

Actualment hi ha 1.341 Mossos d’Esquadra destinats a Tarragona, tenint en compte els efectius
destinats a les àrees bàsiques policials tarragonines, i les unitats adscrites a la regió policial. S’ha
incrementat un 2,2 % les dotacions respecte al 2019. Dades provisionals 27.10.2020.

Bombers
-

Hi ha destinats un total de 417 bombers, 246 funcionaris i 171 voluntaris.
Comarca

Any 2018
Funcionaris

Voluntaris

Alt Camp

25

43

Baix Camp

123

58

Conca de Barberà

20

32

Priorat

19

25

Tarragonès
Total

Any 2019
Total

Funcionaris

Voluntaris

68

24

52

181

120

38

52

19

36

44

18

29

Any 2020 (1)
Total

Funcionaris

Voluntaris

Total

76

22

51

73

158

126

39

165

55

20

37

57

47

19

30

49

58

10

68

55

13

68

59

14

73

245

168

413

236

168

404

246

171

417

(1) dades provisionals a 4.11.2020

Seguretat Viària: Plans de seguretat viària
-

S’han implantat 25 plans de seguretat viària als diferents municipis del territori per a la millora i
l'impuls d’una mobilitat sostenible i segura.

-

S’ha incrementat en un 4,8 % l’accidentalitat amb víctimes a les carreteres de les comarques de
Tarragona entre 2019 i 2018. El decreixement és molt gran aquest 2020 arran de les restriccions
de la mobilitat per la COVID-19.

Zona interurbana

Comarca
2018

2019

2020 (1)

Zona Urbana
2018

2019

Total

2020 (1)

2018

2019

2020 (1)

Alt Camp

114

124

50

36

31

35

150

155

85

Baix Camp

230

218

131

288

330

184

518

548

315

Conca de Barberà

61

52

44

4

14

11

65

66

55

Priorat

45

27

23

3

3

2

48

30

25

Tarragonès
Total

308
758

354
775

173
421

337
668

342
720

205
437

645
1.426

696
1.495

378
858

(1) dades provisionals a 27.10.20
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Seguretat : Plans de seguretat química de Tarragona
-

S’ha formulat un nou Pla se seguretat química a Tarragona (Plaseqta) el comandament del qual
retorna al territori. Les sirenes sonaran sempre davant una emergència química i s’ordenarà el
confinament de la població ja en els primers indicis d’un accident greu.
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BALANÇ TERRITORIALITZAT DE L’ACCIÓ DE GOVERN
LEGISLATURA 2018/2020

Terres de l’Ebre
(Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta)

Índex
BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN
a. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Pressupost, salut, serveis socials, educació, habitatge, cultura
b. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una
fiscalitat justa
Teixit productiu, polítiques agroalimentàries, país viu, infraestructures, mobilitat
c. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança
compartida
Transparència, justícia, ciutadania, igualtat, seguretat i emergències
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BALANÇ DE L’ACCIÓ DE GOVERN
Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Un pressupost que deixa enrere l’austeritat
-

Els pressupostos de 2020 recuperen per primer cop els nivells de despesa corrent de 2010, elevant
fins als 25.106M€ (+2.127M€) els fons disponibles dels diferents departaments. Globalment, la
despesa no financera de la Generalitat augmenta fins als 27.512M€ (+3.070M€) respecte al 2017 i
eleva la inversió pública 2.012M€ (+428M€).

-

Per primer cop, a més, els pressuposts de la Generalitat es troben vinculats amb els Objectius del
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 per a la millora del benestar i el progrés social.

-

Així mateix, el Govern ha fet front a la pandèmia mobilitzant 3.826M€ en despeses, de les quals
s’han destinat 2.226M€ a despeses sanitària i sociosanitària al 2020. Així, es van generar 3.165M€
dels Fons extraordinaris COVID i es va incrementar el dèficit estimat fins als 1.500M€ per seguir
fent front als compromisos extraordinaris produïts per la pandèmia.

-

El Pressupost 2020 destina 29,4M€ per a inversions reals a les Terres de l’Ebre, un increment
del 19,6% en relació al pressupost de 2017.
Inversions reals
(M€)
Baix Ebre
Montsià
Ribera d'Ebre
Terra Alta
Terres de l'Ebre

-

Pressupost 2017

Pressupost 2020

10,9
5,6
6,4
1,7
24,6

13,7
5,9
7,4
2,4
29,4

Increment
2020/2017
25,9%
4,6%
15,3%
44,4%
19,6%

En el període 2018-2020, haurà rebut més de 76 M€ en inversions reals i transferències de capital.
Inversions i transferències de
capital (M€)
Baix Ebre

TOTAL 2018-2020
39,9

Montsià

13,2

Ribera d'Ebre

17,4

Terra Alta

5,6

Terres de l'Ebre

76,1

Manteniment de la qualitat assistencial
-

S’han aprovat els pressupostos 2020 amb la segona inversió en salut més alta de la història
amb 9.789M€.

-

La satisfacció en la utilització dels serveis sanitaris ha esta valorada en un 8,1 (darrera
Enquesta Plaensa). El tracte rebut per part dels professionals és un dels aspectes més valorats.

-

S’ha reforçat l’assistència primària, fent efectius, al llarg d’aquesta legislatura, 100 M€ addicionals
per a l‘atenció primària que, en el període 2015-2019, s’incrementa un 24%, i s’ha aprovat el Pla
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d’enfortiment i transformació de l’atenció primària amb una inversió de gairebé 300 M€ fins
el 2022.
o

S’instal·len mòduls de suport per a l'activitat COVID en 114 centres d'atenció primària
de tot Catalunya. Comporta una inversió de gairebé 300 milions d’euros fins al 2022
per poder fer PCR i proves fora dels centres, i així esponjar els serveis i garantir la
seguretat de professionals i ciutadans durant la pandèmia. Aquesta actuació s’emmarca en
el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, amb l’objectiu d’oferir més espai i
confort a la ciutadania.
Concretament a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre hi ha prevista la instal·lació d’un
total d’11 mòduls de suport que s’ubicaran als CAP d’Alcanar, CAP L’Aldea, CAP L’Ametlla,
CAP Baix Ebre, CAP Deltebre, CAP Flix, CAP Móra la Nova, CAP Roquetes, CAP El Temple
de Tortosa, CAP Ulldecona i CAP La Sénia.

-

En l’àmbit dels professionals, s’han destinat 639,8 M€ més respecte al 2017, amb l‘objectiu és
millorar la qualitat de la contractació i també fer noves contractacions (8.000 llocs estructurals).
També s’ha creat el Comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut, que
ha fet 30 propostes per millorar el sistema, i s’ha creat el Fòrum de diàleg professional per trobar
solucions amb tots els professionals sanitaris i dissenyar polítiques professionals pels propers
quatre anys.

-

A les Terres de l’Ebre, en el marc de Pla d’inversions en salut (2018-2020), s’han executat les
obres següents:

-

-

-

o

Hospital de la Santa Creu a Tortosa: Unitat d'hemodiàlisi 3,9 M

o

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa: Adaptació heliport 0,2 M

o

Hospital Comarcal Móra d’Ebre: adequació i reforma instal·lacions contra incendis

o

CAP Amposta: construcció (substitució) 5,0 M

o

Consultori L’Ampolla: Ampliació 0,4 M

0,9 M

Actuacions en obres per fer front a la covid a l’Hospital Verge de la Cinta:
o

10 punts d’observació a urgències 1,5 M€ (finalització 4T 2020)

o

8 llits de semicrítics: 1,5 M€ (finalització 4T 2020)

L’activitat assistencial s’ha centrat en garantir la qualitat. A les Terres de l’Ebre:
o

1 milions de visites anuals a l’atenció primària ( visites gener a setembre incloses TIC)

o

Més de 51.000 altes hospitalàries anuals

o

17.000 atenció d’urgències.

D’altra banda, a fi de millorar l’atenció sanitària:
o

L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta s'ampliarà en 15.435 m2 amb dos edificis, un
d'ambulatori i un d'oncològic. El projecte –a 5 anys vista–, suposa una inversió de 46 M€,
segons ha confirmat la consellera, una de les més importants en equipaments de salut dels
darrers anys.

o

S’ha realitzat la compra dels hospitals de Reus i Móra d’Ebre per enfortir el sistema de
salut de Catalunya. El 20 de juliol de 2020 va tenir lloc l’acte de la compravenda de l’hospital
reusenc per part de l’Entitat de Dret Públic (EDP) Salut Hospital Sant Joan de Reus – Baix
Camp (100% pública). També es va fer el traspàs de l’empresa gestora de l’hospital comarcal
de Mora d’Ebre cap a l’EDP Salut Terres de l’Ebre. En aquest centre està prevista la
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remodelació de l’àrea quirúrgica, de parts i reanimació que pot suposar una inversió de 3
milions d’euros.
o

El Departament de Salut reordena l’atenció a CAP i consultoris locals en totes les
poblacions amb més de 500 habitants on es garanteix 4 dies de consulta presencial i
en les de menys, 2 o 3 dies depenent de la cobertura.

o

Èxit de l’atenció pediàtrica unificada al CAP Baix Ebre (maig 2019). La polèmica per
l’atenció pediàtrica unificada al CAP Baix Ebre ha revertit en l’èxit del servei sanitari ofert ja
que en 15 dies s’han atès un total de 1.643 consultes, com destaquen els mitjans ebrencs.

o

Neix un nou programa per detectar el trastorn psicòtic incipient.

o

El CAP Horts de Miró participa en un projecte per a millorar la salut dels veïns del barri
(juliol 2019) És l’únic centre de la demarcació inclòs en el programa COMSalut, que buscarà
reorientar la sanitat cap a un model comunitari i transversal com a complement a les
prescripcions mediques.

-

La despesa sanitària COVID prevista a tot Catalunya és de 2.106 M€ (a desembre 2020).

-

S’han destinat fins a 236 M€ per recuperar l'activitat ajornada per la COVID-19. Es treballa en
tres àmbits: intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes. Durant el tercer trimestre
2020 s’ha aconseguit realitzar el 95% de l’activitat quirúrgica que es feia el 2019.

-

S’ha aprovat el Decret llei per donar compliment al pla de contingència de l'àmbit residencial contra
la Covid-19 (juliol 2020) Inversió de 50 M€ per al 2020.

-

S’ha previst un estoc de seguretat per 4 mesos a comptar des de principis d’octubre (80.013.000
unitats de material). I en aquest mateix àmbit s’ha realitzat la compra de 230.000 vacunes més
contra la grip i així aconseguir que la campanya comencés al novembre.

Esforç per mantenir els serveis socials
-

L’Estat segueix sense complir el seu compromís d’aportar el 50% del finançament públic de
la Llei de la dependència. El 2018, de cada 10 euros públics, només 1,6 els ha aportat l’Estat i
els altres 8,4 la Generalitat.

-

El Govern ha passat d’aportar 241 M€ el 2008 a 966,5 M€ el 2018, 4 cops més.

Entre els anys 2018-2020 s’ha dotat el món local de les comarques de Terres de l’Ebre, a través dels
contractes programa, amb més de 26,3 M€ per finançar serveis socials, lluita contra la pobresa i foment
de la cohesió social i la igualtat: 9,2 M€ (2018), 8,6 M€ (2019) 8,2 M€ (2020) i una aportació extra de
206.921 € per pal·liar els efectes de la Covid-19.
2018

2019

2020

Extra COVID-19

Baix Ebre

3.859.605,45

3.561.269,49

3.395.087,73

76.247,37

Montsià

2.650.670,26

3.000.168,01

2.794.060,39

65.838,50

Ribera d’Ebre

2.046.800,24

1.419.574,89

1.391.350,44

35.964,94

647.759,06

664.288,47

665.740,25

28.871,12

9.204.835,01

8.645.293,47

8.246.238,81

206.921,94

Terra Alta
TOTAL
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-

A les comarques de Terres de l’Ebre s’han destinat 298.664€ a inversions en equipaments
(76.549€ el 2018, 158.194€ el 2019 i 63.920€ el 2020).

Enfortir el model d'escola catalana i potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació
inclusiva
S’ha avançat en el desplegament del decret d’educació inclusiva, com a eina de cohesió social i
territorial:
-

Es preveu contractar 729 nous professionals el curs 2020-2021 que se sumen als 300
professionals dels dos últims anys, per contribuir a atendre millor l'alumnat amb mesures i
suports adequats a les seves necessitats.

-

La inversió prevista és de 54 M€ per a docents i tècnics, monitors, transport, serveis, formació i
despeses tecnològiques.

-

A les Terres de l’Ebre hi hagut un increment del 58'19% en tècnics d'integració social,
d'educadors socials i tècnics d'educació infantil. I un notable reforç a l'educació inclusiva amb
20'5 psicopedagogs, 14 mestres d'educació especial, 26 educadors i 3 aules SIEI a la concertada.
Mentre que als serveis educatius l'increment en personal és de l'11'3%.

-

En el curs 2018-2019 a les Terres de l’Ebre, s’han atorgat 2.229 ajuts de menjador escolar per
un import de 1,2 M€ , 1.849 ajuts en transport escolar per un import de 3,1 M€ i 657 ajuts per a
alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per un import de 753.000 M€.

-

En aquest curs 2020-2021 s’ha incrementat el percentatge de les beques parcials, passant del
50% al 70% del cost del servei del menjador. Es tracta d’una partida oberta i, per tant, s’atendran
els casos sobrevinguts durant el curs. De moment les dades a les Terres de l’Ebre són: 2.157 ajuts
del 70% i 187 ajuts del 100%.

-

En funcionament 6 plans educatius d’entorn a 6 municipis.

-

S’han impulsat els instituts escola com a model públic que potencia la continuïtat i la coherència
del projecte educatiu al llarg de les diferents etapes. A les Terres d’Ebre aquest curs ha entrat en
funcionament un nou institut escola:
o

Institut escola El Temple a Tortosa

Que s’afegeixen el 4 institut escola en funcionament en cursos anteriors:

-

o

Institut escola Mare de Déu del Portal a Batea

o

Institut escola 3 d’abril de Móra la Nova

o

Institut escola Daniel Mangrané de Jesús a Tortosa

o

Institut escola Agustí Barberà a Amposta

Nous centres:
o

Nou Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya a la Ràpita. El nou
centre serà completament independent de l’Institut Els Alfacs i implicarà un impuls en la
innovació i coneixement en les empreses del sector aqüícola del conjunt del Delta de l’Ebre.
De fet, la creació del nou institut com un centre integral de formació professional serà únic a
tot Catalunya, que permetrà reforçar i eixamplar les xarxes de transferència tecnològica i
empresarial en què participa. Alhora, assumirà la formació permanent i ocupacional dels
treballadors d’un sector fortament arrelat al municipi de La Ràpita i a la costa ebrenca.

o

Nova Escola de Música de Ginestar
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-

Obres en centres educatius
Projectes en curs:
o

Ampliació Escola 3 d’Abril a institut escola a Móra la Nova (4.914.000 €)

o

Ampliació per a cicles formatius Institut Roquetes (1.890.000 €)

Inversió en obres RAM als centres educatius de les Terres d’Ebre és de 3.077.673,31 €. Destaca
la construcció de 2 aules al nou Institut-escola Agustí Barberà d'Amposta (450.000€).
o

-

El nou curs 2020-2021 a les Terres de l'Ebre s'han iniciat amb les obres de rehabilitació i
ampliació acabades als centres Sant Llàtzer de Tortosa, Lluís Viñas i Vinyoles de Móra d'Ebre
i Teresa Subirats de Mas de Barberans, que han suposat una inversió de 2.229.092€.

Pla d’Educació Digital 2020-2025 per posar l’accent en la cultura digital. Ara, més que mai, cal
garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra la bretxa digital. S’implementarà en 3 cursos, amb
un pressupost de 184,8 M€ extraordinaris.
o

-

Es facilitarà 300.000 ordinadors portàtils per a l'alumnat de 3r de l'ESO fins a la
postobligatòria, 110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable.
o En els centres s’instal·laran 1.230 xarxes LAN WIFI i als docents se’ls facilitarà fins a 85.000
dispositius per poder fer ús des de la seva llar.
Es recupera la inversió en l’educació de 0 a 3 anys, tot passant de 0 a 70 M€. Una etapa educativa
clau en el desenvolupament dels infants i en la igualtat d’oportunitats.

-

Per tal de facilitar l’escolaritat dels infants d’1 a 3 anys en els municipis amb baixa densitat de
població i aturar la pèrdua d’alumnes, s’han implantat els ensenyaments de primer cicle d'educació
infantil a les escoles rurals.

-

En els darrers 4 anys hi ha hagut un augment de gairebé 7.000 professors i professores
contractats per l’escola pública. Per al proper curs 2020-2021 es contractaran 8.258 persones
entre personal docent i no docent. Concretament a les Terres de l’Ebre hi hagut un increment
de 79'5 docents.

-

S’han atorgat beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris durant el curs 20182019: 1.540 beques per un import de 2,3 M€.

-

Impuls de la nova FP, entre els anys 2018 i 2021 es destinen 27 M€ per a diferents programes: FP
dual, nous cicles, formació del professorat, acreditació de competències i oferta de certificats de
professionalitat.
o

Oferta d’ensenyaments postobligatoris:


o

o

Nou Batxillerat Internacional a l'Institut Dertosa de Tortosa.

Cicles formatius.


Implementació de 2 nous cicles formatius: CFGS Direcció de Cuina a l'Institut Dertosa de
Tortosa i el CFGM Vídeo, Discjòquei i So de l'Institut Sòl de Riu d'Alcanar.



L’any vinent s’iniciaran els estudis de cicles formatius de grau mitjà de Pedra Natural de
la família professional d'Indústries Extractives per al curs 2021-22.

Programa de formació i inserció (PFI): d'Auxiliar de construcció a l'Institut Manuel
Sales i Ferré d'Ulldecona. Els ensenyaments a Alcanar i Ulldecona neixen arran de la
cooperació entre les conselleries d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la Generalitat
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Valenciana per tal d'impulsar i coordinar conjuntament l'oferta territorial d'estudis
professionals en el marc dels municipis que conformen la Mancomunitat de la Taula del
Sénia. En aquest sentit, l'objectiu és augmentar l'oferta d'FP en el proper curs 2021-2022 a
d'altres centres educatius del territori Sénia.
o

37 cicles formatius FP dual

o

Dos institut de Flix i Gandesa han participat en el projecte pilot per impartir FP per a
l’Ocupació (FPO) als instituts.
Fins ara, aquest tipus d’ensenyament s’impartia
exclusivament als centres propis del SOC o bé a través d’entitats col·laboradores. Permet
oferir Certificats de Professionalitat a zones del país amb manca d’oferta en algunes
especialitats. Aquesta oferta de formació s’amplia també a Tortosa i Amposta.

En el marc de l’emergència educativa, provocada per la COVID-19:
-

S’han garantit els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari de les beques a través de l’habilitació
de 149.000 targetes moneder amb un cost de 3 milions d’euros setmanals que representen un
increment pressupostari de 400.000 euros/setmanal. També s’han cobert dies no lectius, com les
vacances de Setmana Santa.

-

S’ha activat el “Pla d’Acció Centres Educatius en Línia”, per tal de garantir l’aprenentatge en
línia de l’alumnat, i al mateix temps acompanyar el professorat i els centres en l’ús de les
tecnologies digitals. Amb una inversió de més de 4 M€, s’han repartit més de 34.000 dispositius i
22.500 kits de connectivitat entre les famílies més vulnerables.

Ajuts per a l’habitatge a les Terres de l’Ebre
-

Ajuts per al pagament de l’habitatge. Entre el 2018 i el setembre de 2020, s’han concedit 4.315
ajuts, per un import de 5,6 M€, repartits de la següent manera:
o

11.843 ajuts concedits per al pagament del lloguer, per un import de 19,8 M€ (anys 20182019).

o

1.892 ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges gestionats per l‘Agència Catalana de
l’Habitatge, per un import d’1,9 M€.

o

402 prestacions econòmiques d’urgència especial per evitar desnonaments, per un import de
818.100 €.

A nivell comarcal, els ajuts s’han concedit de la següent manera:
Comarca
Baix Ebre
Montsià
Ribera d’Ebre
Terra Alta
TOTAL

Ajuts
1.955
1.875
367
118

Import en milers €
2.642,5
2.399,6
444,3
125,0
5.611,4

-

Ofideute. Entre el 2018 i el setembre de 2020, el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari
Ofideute ha atès a 70 persones. En 58 casos s’ha iniciat un procés d’intermediació, en els que s’ha
arribat a una solució pactada amb l’entitat financera en 23 casos.

-

Habitatges llogats a través de les borses de mediació. Entre el 2018 i el març de 2020 es van
formalitzar contractes de lloguer a un total de 139 habitatges mitjançant la Xarxa de Mediació per
al lloguer social. Els programes de mediació i cessió gestionaven a 30 de setembre de 2020 un
total de 208 habitatges.
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-

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió. L’any 2019, 15 entitats formaven part d’aquesta xarxa, que han
gestionat un total de 46 habitatges, un 64,3 % més que l’any 2018.

-

Nombre d'habitatges del parc administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El mes
setembre de 2020, la Generalitat administrava 329 habitatges del parc públic i 51 del parc privat,
un 38,5 % més i un 2,0 % més que el 2018, respectivament.

Comarca
Baix Ebre
Montsià
Ribera d’Ebre
Terra Alta
TOTAL

2018
Parc
Parc
Públic
privat
74
33
78
14
47
2
57
1
256
50

2019
Parc
Parc
Públic
privat
74
33
145
15
50
2
57
1
326
51

2020 (gener-set)
Parc
Parc
Públic
privat
74
33
148
15
50
2
57
1
329
51

-

Construcció d'habitatges amb protecció oficial. S'han lliurat les claus d'una promoció de 65
habitatges amb protecció oficial de lloguer a Amposta. Dels 65 pisos, 16 estan cedits per conveni
a l'Ajuntament per atendre urgències socials del municipi. Els 49 pisos restants s'han adjudicat per
sorteig a famílies del municipi o de la comarca amb ingressos inferiors a 5,5 vegades l'IRSC.

-

Habitatges a rehabilitar amb ajut públic. En els anys 2018 i 2019 s’han rehabilitat 828 habitatges,
amb un import subvencionat d’1,6 M€.

Comarca

Import milers €

Ajuts

Baix Ebre

468

953,6

Montsià

169

158,2

Ribera d’Ebre

101

241,9

90

230,4

828

1.584,1

Terra Alta
Total

Cultura
-

En el període 2018-2020, s’ha donat suport a iniciatives culturals al territori per 207 M€ mitjançant
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

-

S’ha impulsat la sincronització de les polítiques culturals entre administracions i territoris mitjançant
la constitució del Consell de la Mancomunitat Cultural amb les quatre Diputacions, el
desplegament del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) a Girona, Lleida
i Tarragona, o la compleció de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

-

També cal destacar l’aprovació del Pla de Museus de Catalunya, el pla d'acció de la Generalitat
per al conjunt dels museus del país, que formula una visió clarament renovadora d'allò que han de
ser els museus catalans en l'horitzó de 2030.
En el conjunt de les Terres de l’Ebre s’han aportat 3,7 M€:
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-

-

Comarques

Import

Baix Ebre

1.637.713,0

Montsià

1.569.423,9

Ribera d'Ebre

474.406,7

Terra Alta

108.941,6

Total

3.790.485,1

En el marc de la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya:
o

106.619 € per a la Restauració i adequació per a la visita pública del Castell de Móra d'Ebre

o

En el marc del programa Temps de Gòtic, en conveni amb “la Caixa” (2018-2027) per a la
conservació de monuments, 30 monuments de tot Catalunya rebran aportacions. Entre
aquests, s’han donat les següents actuacions:


Consolidació estructural i restauració dels arcbotants i contraforts de la girola a la
Catedral de Santa Maria, a Tortosa (500.000 €).



Reials Col·legis de Sant Jaume i Sant Maties, a Tortosa: Treballs de neteja i
consolidació de la façana principal, arranjament del forjat del sostre de la Sala d'Actes,
neteja i consolidació del revestiment dels paraments del claustre i arranjaments puntuals
de la coberta (120.000,00€).



Actuació de recuperació i preservació d'un tram de la muralla medieval i passos de
ronda a les Muralles de Tortosa (510.000 €).

Xarxes territorials. Biblioteques, arxius i museus. Les biblioteques continuen sent una aposta
per la cultura de base per a tothom i a tot el territori i el Govern hi ha fet un esforç amb un increment
del 8% del pressupost per a la compra de fons. S’ha aprovat el Pla de Museus i s’ha anat desplegant
la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, la de les Terres de Lleida i Aran i la de
les Terres de l’Ebre. I, quant a Arxius, després d’un ampli procés de participació ciutadana, el
Govern està enllestint la redacció del Pla Estratègic 2021-2024.
o

650.264 € per adquisició de fons de les biblioteques del Sistema Públic de Lectura.

o

113.499 € per obres de les biblioteques públiques.

o

60.000 € per activitats de Lo Pati, Centre d’Art de Terres de l’Ebre, a Amposta.

-

En el conjunt de Catalunya, s’ha tirat endavant el Pla d’Impuls de la Dansa, amb un increment del
56% de la contractació de companyies de dansa catalanes a Catalunya (excepte Barcelona) i més
de 450.000 espectadors i també s’ha impulsat el Programa.cat, que porta les arts escèniques a 230
municipis fora de Barcelona, que representen el 37,7% de la població

-

A les Terres de l’Ebre Catalunya Central, el Programa.cat ha destinat: 34.699 euros, destacant:

-



17.124 € a Sant Carles de la Ràpita



11.958 € a Amposta



1.996 € a Gandesa



1.575 € a Tortosa



1.339 € a Flix

96.221€ per a la programació d’arts escèniques i música al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
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-

-

Fires i festivals: Les persones han estat al centre de les polítiques del Govern i fires i festivals
són un punt de trobada de dos grans objectius: protegir els treballadors de la cultura i promoure
condicions de treball dignes.
o

Subvencions a fires i festivals literaris per import de 24.015 €.

o

235.788 € al Festival Deltebre Dansa 2018 i 2019.

o

25.387 € per a festivals de música.

Llengua: la política lingüística es planteja com una eina més de cohesió social. En aquest sentit,
el Govern ha aprovat destinar 1,5 M€ al Consorci per a la Normalització Lingüística per atendre les
conseqüències socials de la Covid-19 estenent la gratuïtat als cursos de nivell Bàsic del primer
trimestre del curs 2020-2021 i reduint un 34% la resta de preus. El Consorci per a la Normalització
Lingüística ha celebrat 30 anys amb 1,9 milions d'alumnes, 83.565 cursos i 137.000 parelles
lingüístiques. A nivell general el 2018-2019 es van fer a tot Catalunya 3.700 cursos amb 80.000
inscrits. A les Terres de l’Ebre 2.892 inscrits en 244 cursos del Consorci per a la Normalització
Lingüística en el període 2018-2020.
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Una economia pròspera, responsable i sostenible per a un nou model productiu i una fiscalitat
justa

Mercat laboral

-

Durant els anys 2018 i 2019 a Catalunya s’han invertit més de 632 M€ en polítiques actives
d’ocupació (301 Me 2019, 330 M€ 2018). Això ha permès realitzar accions que han impactat, cada
any, en més de 230.000 persones i s’han aconseguit més de 12.000 contractes.

-

Pel que fa al pressupost per 2020, aquest s’ha vist incrementat en més de 185 M€ més, per tal de
fer front a la situació generada per la crisi sanitària de la Covid-19.

-

Pel que fa a les comarques de Terres de l’Ebre, la inversió ha estat de 1,2 M€ per al 2018 i de 2,3
M€ per al 2019.

-

Aquesta inversió s’ha traduït en els següents programes del SOC:
2018 (€)
187.000,00
25.040,00
821.189,34
21.839,96
147.898,50

Programa
Joves en pràctiques
Agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL)
30 plus
Fem ocupació per a joves
FOAP Accions de formació
Formació i prevenció d’incendis
Campanya agrària
TOTAL

1.202.967,80

2019 (€)
297.000,00
36.000,00
1.045.180,23

964.390,92
9.038,40
2.351.609,55

-

Una altra de les prioritats en les polítiques per a la millora del mercat laboral de Catalunya ha estat
la protecció dels sectors més vulnerables amb la posada en marxa de la Renda Garantida de
Ciutadania. La RGC va néixer amb la prioritat de servir com una eina de reinserció laboral per als
col·lectius més vulnerables de la nostra societat.

-

Aquest 2020 la RGC ha arribat a més de 141.097 persones beneficiàries, el doble de les inicials
al 2017, amb una factura mensual de més de 30 M€.

-

Entre 2018 i 2020, s’han destinat 17,1 M€ a la RGC a les comarques de Terres de l’Ebre, amb un
impacte de 5.086 persones destinatàries en els tres anys.
2018
Import (€)
Expedients (nombre mig anual)
Destinataris (nombre mig anual)

4.383.331
469
1.230

2019
5.963.571
720
1.707

2020
6.777.755
959
2.150

Total
17.124.657
2.149
5.086

Teixit productiu
-

Des de l’any 2018 fins al setembre de 2020, l’Institut Català de Finances i Avalis (Grup ICF) han
formalitzat 7.467 operacions per valor de 2.230 M€. La majoria dels projectes finançats han estat
destinats a pimes i autònoms. L’any 2019 les operacions del Grup ICF ven permetre la creació o
manteniment de 77.000 llocs de treball.

-

D’aquestes, 90 operacions per valor de 32 M€ corresponen a les comarques de les Terres de l’Ebre:
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2018-2020 (set)
Baix Ebre
Montsià
Ribera d'Ebre
Terra Alta
Terres de l'Ebre

-

-

Operacions
37
26
10
17
90

Imports (M€)
9,22
3,59
10,55
8,44
31,79

S’ha posat en marxa el programa ProACCIÓ 4.0 amb l'objectiu d'impulsar la transformació de
les pimes catalanes cap a la indústria 4.0. Aquest programa engloba diversos serveis: Servei
diagnòstic avançat 4.0, Programa de Cupons indústria 4.0, Ajuts per impulsar projectes
d’innovació 4.0, Línies de finançament (ajudes de fins a 14.000 euros per a acompanyar un
miler de pimes en els seus processos de transformació tecnològica).
El PNI ha aconseguit el compliment del 87% del Pacte. En els 2 primers anys s'han executat 796
M€.

-

S'han destinat 6 M€ en ajuts als 20 ens locals per al desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme el 2019. Uns 20 projectes van rebre el 2019 ajuts finançats a partir dels
ingressos de l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics (IEET) i tenen com a objectiu
donar suport al territori i fomentar el reequilibri turístic.

-

S'ha impulsat una campanya estiuenca per reforçar les 27 destinacions de turisme familiar
catalanes certificades.

-

Per mitigar l’impacte de la COVID-19, s’han obert convocatòries d’ajuts de comerç i turisme:
o

32,5 M€ per al turisme, 139 M€ pel Comerç i 14 M€ per a les pimes industrials.

Suport al Turisme
-

De Foment territorial de turisme del 2019 s’han atorgat 400.000 € a Terra Alta.

Suport al comerç
-

Entre el 2018 i el 2020, s’han donat prop de 800.000 € d’ajuts al comerç a les Terres de l’Ebre.:
370.000 € al Baix Ebre i 335.000 € al Montsià.

Suport a les pimes
-

31 empreses de les comarques de les Terres de l’Ebre han rebut 190.879 € en ajuts d’ACCIO l’any
2019: ajuts per reforçar la competitivitat, cupons a la innovació, d’indústria 4.0 i internacionalització.

-

52 micro i petites empreses industrials han rebut Ajuts covid-19 pel manteniment de l’ocupació per
826.500 € que han ajudat a 555 treballadors amb contracte indefinit.

-

S’han fet 11 assessoraments a empreses de les comarques de les Terres de l’Ebre, acompanyat
en 14 projectes d’internacionalització i 4 empreses han participat en missions
d’internacionalització.

-

La FUE (Finestreta Única Empresarial) està implantada al 98% dels municipis de Catalunya.
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Coneixement
-

Tots els Partits i la societat científica ha avalat al Pacte Nacional per a la Societat del
Coneixement PN@SC, per posar més recursos en recerca i innovació.

Polítiques agroalimentàries
-

S’ha reforçat la millora de sectors estratègics:
o

Contra el cranc blau: El novembre de 2019 es va constituir el Comitè de cogestió del cranc
blau per elaborar un pla per incrementar-ne la pesca i controlar la població d’aquesta espècie,
amb el repte de connectar la producció del Delta amb mercats internacionals, on és molt
valorat.

o

Gestió contra la mosca negra (Juny 2019): S’han gastat 4’5 milions d’euros des del 2015 en
tractaments per l’eradicació de la plaga.

o

Ajuts cargol poma: 275.093 € per la compra de sapònies al Baix Ebre (2019-2020).

o

S’han destinat ajuts a compensar les pèrdues que ha ocasionat la plaga de míldiu 2020 en
explotacions vitivinícoles. Concretament a les Terres de l’Ebre 744.871,02 €.

o

Les indemnitzacions pel virus de la sharka M a la Ribera d’Ebre ha estat de 2.334.815 €.

o

S’ha presentat el Pla d'acció dels cítrics (Tortosa octubre 2019) en el marc de la Jornada Pla
d'acció i eines per enfortir el sector dels cítrics. El pla s'estructura en quatre eixos d'actuació
cadascun dels quals contempla diferents mesures i accions específiques.

o

El Programa de fruita a les escoles lliura una bossa de clementines de les Terres de l'Ebre a
les famílies dels infants que hi participen (desembre 2020).

-

S’ha apostat per incrementar el valor de productes agroalimentaris i donar més sortides als
productors a través del Decret de venda de llet crua de vaca, que permet la venda directa al
consumidor final, i el Decret de comercialització de la carn de caça, que garanteix la màxima
seguretat d’aquests aliments.

-

S’ha consolidat el Consell Català de l’Alimentació com a fòrum d’anàlisi, debat i proposta d’una
nova política alimentària de país basada en la producció local i la gestió sostenible del medi. S’està
finalitzant el procés participatiu i es preveu disposar en breu del Pla estratègic de l’Alimentació a
Catalunya. S’ha impulsa la marca 'Catalunya on el menjar és cultura' per identificar l'estratègia
alimentària de Catalunya.

-

S’ha aprovat la LLEI 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura.

-

Al llarg de 2018 i 2019 a les comarques de les Terres de l’Ebre s’ha destinat un total de 81,2
M€ en ajuts directes de la PAC, que han beneficiat al sector agrícola i al ramader. De tots els
ajuts de pagaments directes, els més rellevants són els pagaments bàsics, que han suposat més
de 40 M€ per a més de 800 beneficiaris anuals, i l’ajut associat al cultiu de l’arròs, que ha suposat
més de 4,6 M€ per a més de 817 beneficiaris anuals.

-

En concret, els sector agrari i ramader ha rebut, a nivell de comarca, els següents ajuts directes:
o

Baix Ebre: 30,3 M€ a un mínim de 817 beneficiaris anuals.

o

Montsià: 38,3 M€ a un mínim de 654 beneficiaris anuals.

o

Ribera d’Ebre: 5,5 M€ a un mínim de 830 beneficiaris anuals.

o

Terra Alta: 7,1 M€ a un mínim de 900 beneficiaris anuals.
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-

Ports de la Generalitat construirà una Escola Nàutica a la Ràpita i una llotja a Deltebre
o

Una Escola Nàutica amb una inversió de 900.000€ en un edifici autosuficient
energèticament amb solar i emissions CO2 zero.

o

una nova llotja, amb un inversió de 600.000€, amb una sala de subhastes amb grades, una
zona de preparació del peix per la seva expedició i càmera frigorífica; oficines i sala de
reunions per a la Confraria.

Món rural
-

S’ha donat suport a l’aprovació i desplegament de la Llei d’espais agraris, per assegurar la
capacitat productiva del camp i posar en producció terres en desús. També s’ha donat llum verda
a la creació de l'Agenda Rural de Catalunya per identificar els problemes amb els quals s’enfronta
l’espai rural i buscar solucions per com afronta.

-

S’ha impulsat i consolidat el cos d’Agents Rurals, amb l’aprovació del nou Pla Estratègic del Cos
dels Agents Rurals 2019-2024, el reglament d'armes i el de 2a activitat dels agents. Les
mesures permetran un desplegament efectiu del Cos, amb la creació de 350 noves places de
personal, el desenvolupament de l’estructura de comandament i la implementació de noves
tecnologies per fer més efectiu el Cos.

-

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat mes de juny la Llei Oliveres mil·lenàries, una
normativa que pretén preservar el patrimoni natural que suposen aquests arbres mil·lenaris i
centenaris, dels quals n’hi ha prop de 6.000 concentrats a l’àrea de la Taula del Sénia (2.587 a la
comarca del Montsià), ja reconeguts com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial per
l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO).

-

El Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 ha suposat una forta inversió a les
comarques rurals. En concret, a Catalunya els pagaments d’ajuts establertes en el sistema integrat
per la campanya 2019 ascendeixen a un total de 41.873.731 €. En destaquen algunes línies:
o

En ajuts a la instal·lació de joves agricultors al llarg del 2019, s’han donat 721.593 € amb
255 beneficiaris.

o

Durant el 2018 i 2019 s’han atorgat més de 1,4 M€ per a desenvolupar 42 projectes de
diversificació econòmica de les zones rurals, durant el període 2018-2019. En concret, al
territori hi destaca el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.

o

Els ajuts per a la millora de la competitivitat agrària han estat durant els anys 2018 i 2019
els següents:
Baix Ebre
Montsià
Ribera d'Ebre
Terra Alta
Total

-

Projectes

2018

Projectes

2019

9

197.583,85 €

10

130.849,17 €

17

316.448,63 €

7

214.784,55 €

7

205.241,58 €

15

293.763,50 €

40
73

574.720,08 €
1.293.994,14 €

40
72

427.977,13 €
1.067.374,35 €

En política forestal s’han convocat els ajuts a la gestió forestal sostenible de boscos públics
per al 2018, 2019 i 2020 per un import de 6 M€ anuals, ajuts que tenen un component important de
prevenció d’incendis.
o

S’han aplicat mesures, per valor de 1,2 M€, per pal·liar els efectes de l’incendi forestal de la
Ribera d’Ebre.
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-

A la Ribera d'Ebre l’inversió en modernització i construcció de nous regadius ha estat de més
d’1 M€ en el període 2018-2020.

-

Els ajuts a les comunitats de regants afectades pel DANA o pel Glòria a les Terres de l’Ebre
han ascendit a 1,4 M€.

País viu
-

Volem connectar amb fibra òptica pública tots els municipis catalans l’any 2023, que
garantiran la connectivitat, l’equilibri territorial i la cohesió social a tot el país. L’any 2020 es preveu
enllestir la connexió de totes les capitals de comarca, i tots els municipis al seu pas. Així
s’aconseguirà una cobertura de 6,4 milions d’habitants, el 84% de la població de Catalunya i 6.000
quilòmetres. A finals del 2019 es comptava amb connexió a 29 capitals de comarca i el 2020 s’ha
fet arribar a 13 capitals més (a la vegada que a 51 municipis de 16 comarques i 43 nous polígons
industrials). En total s’han destinat 70,5 M€ en aquesta legislatura per desplegar la xarxa de fibra
òptica a Catalunya.
Comarca
Baix Ebre
Montsià
Ribera d'Ebre
Terra Alta
Total

-

Desplegament
45.698
65.525

M€
1,7
4,2

77.691
62.613
251.527

3,5
3,7
13,1

A la Catalunya Central, aquesta legislatura s’han desplegat 7.783 metres de fibra òptica a l’Anoia,
76.830 m. al Bages, 36.602 m. al Berguedà, 60.616 m. a Osona i 16.899 m. al Solsonès, que fan
gairebé 200.000 metres. a la Catalunya Central.

-

En el marc de l’estratègia “País Viu”, s’han impulsat els ajuts de dinamització territorial. Van
destinats a municipis de fins a 2.000 habitants que tenen estratègies per a lluitar contra la
pèrdua poblacional i l'envelliment. L'objectiu és que els ens locals puguin implementar les
seves inversions de fins a 50.000 euros que tinguin un valor afegit en l’àmbit de les noves
tecnologies, l’impuls turístic o la preservació del patrimoni.

-

A les Terres de l’Ebre , la inversió ha estat de 1.030.237,97 euros és la següent:

Comarca
Baix Ebre
Montsià
Ribera d'Ebre
Terra Alta
Total general

-

Núm.
d'actuacions
6
4
8
11
29

Suma pressupost
actuacions per comarca €
483.238,48
360.478,27
1.777.386,46
1.551.627,74
4.172.730,95

Suma Subvenció atorgada per
comarca €
214.005,08
149.474,08
299.734,38
367.024,43
1.030.237,97

S’han destinat 250 M€ als municipis de Catalunya a través del PUOSC 2020-2024.
S’estructura en dues línies. La primera és de 160 milions i hi han optat tots els ens locals; i la
segona és de 90 milions i es destina, específicament, a finançar projectes de municipis de menys
de 5.000 habitants. És el principal instrument de cooperació econòmica de la Generalitat per
dur a terme noves infraestructures i serveis de competència municipal des del 1980 malgrat
desaparèixer durant la crisi econòmica i durant aquell període es va crear un pla de manteniment
amb una dotació petita.

15/27

Terres de l’Ebre
Balanç 2018/2020

-

Per comarques a Terres de l’Ebre , la inversió PUOSC ha estat de 12,8 M€ a través expedients
d’actuacions.
Comarca
Baix Ebre
Montsià
Ribera d'Ebre
Terra Alta
Total general

Núm. Exp. Per tipus ens
CC
1
1
1
1
4

EMD
5
2
1
8

MU
29
23
33
28
113

Total Expe.
35
26
35
29
125

Total Pressupost
subvencionable €
13.771.341,93
4.959.134,01
8.992.645,26
7.725.462,68
35.448.583,88

Total
Subvenció €
3.574.966,90
2.156.873,40
3.800.851,77
3.313.667,18
12.846.359,25

-

Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya. Es tracta d’un
fons Europeu de Desenvolupament Regional que prioritza les inversions en els àmbits de la
innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda. En les 4 convocatòries
de FEDER eixos 4 i 6 s’han acollit 203 beneficiaris i s’han atorgat 76,9 M€ per a un total
d’inversió de 153,9 M€.

-

Per comarques a les Terres de l’Ebre , la inversió ha estat de 4.783.517,82 euros de subvenció
atorgada.
COMARCA
Baix Ebre
Montsià
Ribera d'Ebre

subvenció FEDER €
2.935.041,88
1.219.096,81
629.379,13
4.783.517,82

Total general

-

Fons de Cooperació Local. El 2020, s’ha fet increment del 3,4% que representa un increment
total de la partida en 4,4M€. Aquest increment s’ha distribuït de manera proporcional entre els
consells comarcals per millorar la seva liquiditat i en tant que són proveïdors de serveis al món
local.

-

Actuacions extraordinàries derivades dels efectes climatològics. Durant aquest mandat s'hi
ha destinat cada any entre 1 i 1,2 milions d'euros amb ajuts als ens locals. Durant el 2020, a
causa de la gran afectació dels temporals Dana i Glòria, s’ha fet una provisió extraordinària de 35
milions d’euros:
o

11 milions d’euros per pal·liar els efectes dels temporals en els sectors agrari i pesquer de
les zones més afectades.

o

Una segona línia de 10 milions d’euros per a la realització d'actuacions de rehabilitació o
reposició de les instal·lacions d'abastament d’aigua.

o

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.

o

També s’ha signat un conveni amb el ministeri de Política Territorial i Funció Pública que
permetrà destinar 37 milions d'euros a pal·liar els efectes d’aquests dos temporals.
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Comarca
Terra Alta
Terra Alta
Terra Alta
Baix Ebre
Ribera d'Ebre
Montsià
Ribera d'Ebre
Baix Ebre
Baix Ebre
TOTAL

Ajuntament
Caseres
Arnes
Arnes
Alfara de Carles
Palma d'Ebre
Masdenverge
Garcia
Benifallet
Camarles

Actuació
Restitució del carrer Cavallet
Asfaltat del Calvari
Asfaltat camí dels Ports
Actuacions en diversos camins
Reconstrucció del mur de la Font Vella
Barranc de La Galera
Reparació dels danys
Arranjament camins: Toll, Portell, Figueral...
Diverses actuacions

Subvenció (€)
47.101,68
4.907,62
19.864,14
14.789,02
9.240,32
4.585,47
41.257,30
22.207,28
5.064,61
169.017,44.

Infraestructures i mobilitat
Xarxa viària
-

Les inversions a la xarxa viària arribaran a 9,9 M€ en el període 2018-2021. Durant l’any 2020,
s’han executat obres a carreteres de les Terres de l'Ebre per valor de 5,6 M€.

-

Actuacions finalitzades:

-

-

-

o

Millora de la intersecció de la carretera TV-3454, al PK 13+685 amb la TV-3451. Tram:
Deltebre

o

Reforçament del ferm a la carretera C-12, del PK 19+600 al 23+500. Tram: Tortosa Aldover

S’estan executant:
o

Reforçament del ferm a la TV-3454 del PK 7+500 al 15+700. Deltebre. Reforç i Rotonda PK
15+500

o

Millora de la seguretat viària a les carreteres TV-3408 i TV-3406. Tram 1: Condicionament.
Sant Carles de la Ràpita

o

Variant de Gandesa. Actuacions d'enllaç a la variant. Carretera C-43, PK 11+700 al 13+600.
Tram: Gandesa

S’han anunciat les obres següents:
o

Millora de la TV-3408 i la TV-3406, a Sant Carles de la Ràpita, per un valor de prop de 3 M€.

o

Millora del ferm de la C-12 entre Xerta i Aldover per 1,5 M€.

S'ha presentat el pla de millora de la funcionalitat i la seguretat de la tota la C-12, des de Lleida fins
a Amposta. L'actuació més rellevant és la transformació d'aquesta carretera de la xarxa bàsica, de
133 quilòmetres de longitud, en un via 2+1. Aquest programa d'actuacions inclou obres que
comportaran una inversió de 67 M€ fins al 2025.
Està en licitació la redacció del projecte constructiu del tram entre Amposta i Tortosa, i pròximament
es licitarà el tram entre Ginestar i Garcia.
Per al 2021, s'impulsaran obres a la xarxa viària per valor de prop de 7,5 M€; a la C-12, a Tortosa,
a Ascó i entre Xerta i Rasquera, a les carreteres TV-3408 i TV-3406 entre Sant Carles de la Ràpita
i Amposta i a la C-43, a Gandesa.

Actuacions d’emergència fetes per la llevantada d’octubre de 2018 i el temporal Gloria de gener
de 2020
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-

Arranjament de la C-12 al seu pas pel barranc de la Galera, al barri de Vinallop (Tortosa), per
arreglar els desperfectes que va causar el temporal de llevant de finals d'octubre de 2018. Import:
200.000 €.

-

Temporal Gloria:
o

Estabilització de talussos a la carretera C-12 del PK 13+600 al PK 39+800. Tram Tortosa Benifallet. Import: 710.000 €.

o

Estabilització de talussos a la C-12, del PK 72+800 al 83+600, i a la c-233, del PK 1+500 al
8+500. Tram: Garcia – Flix. Import: 1,1 M€.

o

Estabilització de talussos a la T-334 del PK 3+400 al 13+050 i a la tv-3531 del PK 0+600 al
8+800. Tram: Gandesa – Horta de Sant Joan. Import: 0,5 M€.

Transport públic de viatgers per carretera
-

S’ha millorat l’estació d’autobusos d’Amposta.

-

S’ha reforçat el servei de bus que comunica les Terres de l'Ebre amb l'aeroport Josep
Tarradellas i la ciutat de Barcelona. S'han afegit dues expedicions diàries per sentit amb les quals
es dona millor cobertura a primera hora de matí per enllaçar amb els primers vols de sortida i de
retorn al vespre.

-

S’han millorat les connexions de bus entre pobles i les capitals de comarca per poder donar un
millor servei a l’alumnat dels Instituts, als estudiants universitaris, a les persones que tenen visites
mèdiques o hospitalàries i per millorar la intermodalitat amb altres mitjans de transport

-

Les aportacions per millores en el transport públic en el període 2018-2020 en el conjunt de
Catalunya han estat de 10,8 M€. A les Terres de l’Ebre les aportacions han estat les següents:
Comarca

Import concedit €

Baix Ebre

56.331,34

Montsià

56.331,34

Ribera d'Ebre

16.953,91

Terra Alta

56.331,34

TOTAL

185.947,93

Xarxa ferroviària
-

S’ha implantat el febrer de 2020 un servei de velocitat alta entre Tortosa i Barcelona, que
opera Renfe. Amb el nou servei ferroviari que connectar Tortosa i Barcelona en 1 hora i 35 minuts
el Govern engega el primer servei ferroviari de velocitat alta que té un cost valorat en 2,5 M€ anuals.

Infraestructures portuàries
-

S’ha aprovat el Pla d'inversions 2019-2022 de Ports de la Generalitat, que suposarà una inversió
pública de 30 M€ per millorar la protecció i l'abric dels ports i adequar les infraestructures portuàries
al canvi climàtic. Aquest 2020, Ports de la Generalitat ha invertit 19 M€ en infraestructures
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portuàries, 13 M€ dels quals ho han estat per a actuacions d'emergència ocasionades pel temporal
Gloria.
-

Els ports ebrencs rebran 9,5 M€ d’inversió pública en quatre anys. El Pla d’inversions 2019-2022
de la Zona Portuària Sud (els ports ebrencs i el de Cambrils) prioritza l’abric i la protecció dels ports
i l’adequació de les infraestructures al canvi climàtic, la construcció i la reparació de vaixells i la
integració dels ports amb els teixits urbans. El Pla també preveu inversions privades als ports de la
Zona Portuària Sud per valor de més de 33,8 M€, de manera que el total d’inversió serà de 44,5
M€.

-

En els anys 2018-2020 Ports de Catalunya ha invertit 2,7 M€ en els ports de les Terres de l’Ebre.
Les actuacions han estat diverses, com ara la millora de les dàrsenes i els molls pesquers, la
reordenació dels molls, la millora dels passeigs marítims o la modernització dels embarcadors. Així
mateix, s’han instal·lat punts de recàrrega de vehicles elèctrics als ports ebrencs de Sant Carles
de la Ràpita, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Deltebre i les Cases d’Alcanar, amb una inversió de 90.000
€ per potenciar un model de mobilitat sostenible al territori.
Port
L’Ametlla de Mar
L’Ampolla

Inversió (€)
529.3373,21
707.295,19

Deltebre
Sant Carles de la Ràpita
Les cases d’Alcanar

70.578,49
1.234.829,27
108.151,00

Embarcador de Tortosa
Total

83.338,43
2.733.615,59

Actuacions d’emergència pel temporal Gloria de gener de 2020
-

El temporal Gloria va causar nombrosos danys als ports ebrencs. Les actuacions d’emergència que
s’han hagut de fer per reparar les destrosses han suposat una despesa de 6,6 M€.
Port

Inversió (€)

L’Ametlla de Mar

3.272.877,48

L’Ampolla

3.124.766,57

Sant Carles de la Ràpita
Les cases d’Alcanar
Total

58.172,00
165.753,07
6.621.569,12
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Sostenibilitat
Actuacions d’emergència per la llevantada d’octubre de 2018, la DANA d’octubre de 2019 i el
temporal Gloria de gener de 2020
-

L'Agència Catalana de l'Aigua destina més de 50 M€ en restauració de rius i reparació
d'infraestructures del cicle de l'aigua afectades pel temporal Gloria: 10 M€ per a reparar
infraestructures d'abastament en alta; 8 M€ per a reparar danys de la xarxa ATL; 24 M€ en
actuacions d'adequació de les lleres i 6,6 M€ per a reparar danys en sistemes de sanejament. En
total estan previstes prop de 620 actuacions en lleres fluvials; 280 a la demarcació de Girona, 250
a Barcelona, 12 a Tarragona, 27 a Terres de l'Ebre i 50 a la demarcació de Lleida. Pel que fa a la
DANA d’octubre de 2019, s’han destinat 10,7 M€ per reparar les lleres de les conques internes, els
sistemes públics de sanejament en alta, les infraestructures d’abastament en alta, i la xarxa de
control de l’Agència Catalana de l’Aigua.

-

L’Agència Catalana de l’Aigua va dur a terme 1 actuació a les conques internes de la Vegueria i 19
actuacions a les Conques de l’Ebre, per un import total de més de 373.000 €, per les destrosses
de la DANA d’octubre de 2019. També s’han executat 27 actuacions pels danys causats pel
temporal Gloria.

Cicle de l’aigua
-

Subministrament o abastament d’aigua. Al llarg del cicle de planificació 2016-2021, l’ACA ha
atorgat 1,8 M€ en subvencions a ajuntaments, consells comarcals i mancomunitats de municipis
per a millorar l’abastament d’aigua en alta. Aquests subvencions inclouen també l'elaboració de
Plans Directors de l’Aigua, la instal·lació de comptadors i les xarxes supramunicipals d’abastament.
A nivell comarcal, les subvencions s’han repartit de la següent manera:

Comarca
Baix Ebre

392.549,57

Montsià

383.699,86

Ribera d'Ebre

127.985,71

Terra Alta

869.426,99

TOTAL

-

Import concedit (€)

1.773.662,99

Depuració i sanejament d’aigües residuals. Entre 2018 i 2020 s’han executat 9 actuacions de
millora del sanejament d’aigües residuals, amb una inversió de 3,7 M€, entre ells 2 M€ per a la
remodelació de l’EDAR del Perelló. Actualment hi ha en fase de redacció, preparació o execució
24 actuacions, per un import de 32,1 M€, com ara el projecte d’ampliació de l'EDAR de l'Ametlla de
Mar, la redacció del projecte d’optimització del sistema de sanejament de Santa Bàrbara o les obres
de sanejament i depuració del nucli de Riba-Roja.
A nivell comarcal, les dades són les següents:
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Comarca

Inversions en curs (€)

Inversions finalitzades
(€)

17.914.436,55

3.087.499,00

Montsià

6.266.628,65

141.900,00

Ribera d'Ebre

5.364.036,35

458.700,00

Terra Alta

2.619.887,35

71.500,00

32.164.988,90

3.759.599,00

Baix Ebre

TOTAL

-

S’han destinat 3,3 M€ a garantir la navegabilitat del riu Ebre. S’han autoritzat a contractar els
treballs de manteniment de la navegabilitat del riu entre els municipis d’Ascó i Amposta entre el
2021 i 2026.

-

L'Agència Catalana de l'Aigua destina prop d'1M € per a millorar l'eficiència del canal de l'esquerra
del Delta de l'Ebre. Les actuacions, que es duran a terme entre 2020 i 2021, es finançaran aplicant
el 20% del cànon de derivació. Els treballs van encaminats a evitar les pèrdues d'aigua i contribuir
a un millor aprofitament del recurs.

Gestió dels residus
-

Subvencions concedides per l’Agència de Residus de Catalunya per a ajuts per a la recollida
de residus, per a la reutilització, per a la valoració. Entre els anys 2018 i 2019 s’han atorgat
660.247,14€ a ens locals i 308.643,52 € a entitats sense ànim de lucre, universitats i empreses.

Patrimoni Natural
-

El president de la Generalitat va assistir a la presentació de l’Informe LA PROBLEMÀTICA DEL
DELTA DE L’EBRE DAVANT LA REGRESSIÓ I LA INUNDACIÓ. PROPOSTES D’ACTUACIONS
CONSENSUADES DES DEL TERRITORI, informe elaborat per la Taula de Consens pel Delta,
integrada pels ajuntaments d’Amposta, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Sant Carles de la Ràpita,
Camarles, l’Aldea, l’Ampolla i les Comunitats de Regants del Delta de l’Ebre

-

La Generalitat ha tornat a reclamar la creació d'una comissió mixta amb l'Estat i la Taula de
Consens per elaborar un pla d'acció conjunt contra la regressió del Delta de l'Ebre.

-

S’ha declarat l'Illa de Mar i l'Embut reserves naturals de fauna salvatge. Es tracta de dos
aiguamolls recuperats sobre antics arrossars, situats a Deltebre i Amposta, respectivament, que
acullen gran quantitat d'espècies en perill d'extinció i sumen una superfície de més de 143
hectàrees.

-

En les convocatòries 2017-2018 i 2029-2020 s’han atorgat 283.372,83 € en ajuts al Parc Natural
dels Ports i 225.503,81 € al Parc Natural del Delta de l’Ebre.

-

El Parc Natural dels Ports ha estat un dels quatre espais naturals mediterranis escollits per la
Federació EUROPARC per a l'estudi de la importància de la maduresa dels boscos en la
conservació de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic.

-

S’està treballant en la recuperació ambiental i posada en valor dels camins ramaders del Perelló.
El projecte reforça, recupera i valoritza la funcionalitat dels camins ramaders com a reservori de
biodiversitat millorant els hàbitat aquàtics presents a la zona i proposant un total de 17 basses

21/27

Terres de l’Ebre
Balanç 2018/2020

mares que ressegueixen els lligallos existents a la zona del Perelló. El cost d’execució es de
334.067,62 €.
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Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Govern obert i transparent per a la confiança i la justícia social
-

S'ha aprovat l'Estratègia de lluita contra la corrupció. Un paquet de 25 mesures que s'han
d'implementar durant els anys 2020 i 2021. S’ha constituït l’Espai de participació ciutadana i s’ha
posat en marxa el Programa de suport a la implementació de l’Estratègia. Quan encara queda més
d’un any per a la seva implementació, del total de 25 actuacions previstes 24 ja han estat iniciades
i, de les 90 subactuacions a executar, 17 ja es troben completades (19%), 49 en curs (54%) i
únicament 24 encara no s’han iniciat (27%). La darrera ha estat la posada en marxa la Bústia
ètica, que permet a qualsevol persona alertar de males pràctiques o corrupció a la Generalitat de
forma anònima en tres àmbits: alts càrrecs i personal directiu, contractació pública i personal de la
funció pública.

-

S'ha aprovat l'Estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a la Carta
Internacional de Dades Obertes, amb l’objectiu de gestionar i donar visibilitat de forma integral a
totes les dades de les administracions públiques catalanes. En el marc d’aquesta Estratègia, s’ha
iniciat un projecte d’elaboració d’un Inventari de Conjunts de Dades de la Generalitat de
Catalunya per fomentar l'ús de les dades i la presa de decisions basades en aquestes.

-

S’han realitzat trobades amb ajuntaments per impulsar, arreu del territori, polítiques que
fomentin la integritat pública, l’obertura de dades i la participació. La Xarxa de Governs
Transparents comparteix aquesta estratègia.

-

El Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2015-2018 va fer aflorar 740,54 M€ en els quatre
anys de vigència. L’ATC va aflorar 203,7M€ en el primer any de vigència del nou Pla de
prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022, un
màxim històric. Dins de les mesures del nou Pla s’inclou la publicació de la llista de deutors per
quantitats superiors a 1M€, iniciada aquest 2020.

-

Al 2019, el nombre de persones ateses a les oficines pròpies de l’ATC a Tortosa es va incrementar
fins a les 7.521; un creixement que s’ha vist interromput per la situació de pandèmia, en què s’han
potenciat els sistemes d’atenció a distància.
OFICINES
TORTOSA

2018
5.509

2019
7.521

2020-set
2.659

L’ATC també està present al territori a través de les oficines compartides de Móra d’Ebre i a través
de la Xarxa de Tributs de Catalunya, de la qual forma part la Diputació de Tarragona.
-

Les OAC a Terres de l’Ebre han dut a terme 90.570 actuacions entre 2018 i octubre de 2020.

-

S’han impulsat processos participatius arreu del territori per reforçar la discussió de les polítiques
públiques. Entre d’altres, el “Pla estratègic d'alimentació a Catalunya”, “Ajuda'ns a definir l'Òmnia
del futur”, “Elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya”, “Pacte Nacional per la Interculturalitat”,
“Procés participatiu de l’espai de menjador escolar”, “Procés participatiu del Pacte Nacional per a
la Societat del Coneixement” i “Procés participatiu del Pla Estratègic dels Serveis Socials de
Catalunya” o el “Pla director urbanístic d’Òdena”.

Justícia
-

Entre el 2017 i el 2021, s’hauran posat en marxa 22 nous jutjats a tot Catalunya, amb un
cost de 14,2M€, sense cap aportació expressa per part del Govern espanyol. D’aquests 22
jutjats, ja n’hi ha 20 d’operatius. Els dos jutjats restants, 1a Instància i Instrucció 6 d'Arenys de
Mar i 1a Instància i Instrucció 6, de Vic es posaran en marxa en els propers mesos.

23/27

Terres de l’Ebre
Balanç 2018/2020

-

S’ha continuat el desplegament de l'oficina judicial a Catalunya, la nova organització basada
en els principis de jerarquia, divisió de funcions i coordinació que serveix de suport a l'activitat
jurisdiccional de jutges i tribunals: Cerdanyola del Vallès (1/10/2018), Ripoll (5/11/2018), Vielha e
Mijaran (3/3/2020) i Tremp (estava previst pel 2/4/2020 però per la COVID-19 es va retardar a
l’1/7/2020) i la Bisbal d'Empordà 2/6/2020). També s’ha creat la del partit judicial de Berga que
entrarà en funcionament l’1 de febrer de 2021.

-

S'han destinat anualment 65 M€ per garantir l'assistència jurídica gratuïta a les persones
sense recursos. Més de 170.000 persones sense capacitat econòmica per litigar han disposat
d'un advocat o d’un procurador de forma gratuïta anualment.

-

S'ha creat la Seu judicial electrònica de Catalunya a través de la qual els ciutadans i
professionals de la justícia poden accedir a la informació, als procediments i als serveis
electrònics de l'Administració de justícia a Catalunya.

-

Entre el juliol i l’agost de l’any 2020 s’han celebrat gairebé 6.900 judicis amb
videoconferència als jutjats de Catalunya, el 19 % dels 36.000 judicis programats. Justícia
disposa d’un total de 461 llicències de videoconferències contractades a disposició de
l’Administració de justícia a Catalunya.

-

S’han atorgat d'1.584.910€ als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de
pau el mòdul econòmic corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any
2020. Els jutjats de pau de Catalunya han gestionat, durant l’any 2019, un total de 627.924
actuacions.

-

Fins al 2025 es destinaran 40 M€ per a nous edificis judicials a Catalunya. Comptant les
reformes i manteniment d'antics edificis, la inversió ascendirà als 66 M€.

-

Han acabat les obres del nou Palau de Justícia de Tortosa (Baix Ebre).

-

El 2019 s’han entregat 1.206.217,04€ als col·legis d’advocats i procuradors de Tortosa, per
atendre les actuacions d’assistència jurídica gratuïta, el servei públic que garanteix el dret a obtenir
defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador quan la persona immersa en un
procediment judicial acredita insuficiència de recursos per litigar. És una xifra semblant a la de cada
any.

-

Les mesures penals alternatives (MPA) permeten als òrgans judicials donar una resposta
menys aflictiva que les penes privatives de llibertat per la comissió d’una falta o d’un delicte
lleu o menys greu, al temps que se salvaguarden els drets de les víctimes. Es pretén
sensibilitzar les diferents institucions sobre la necessitat de desenvolupament d’aquest tipus de
sancions penals alternatives a la presó. En el període comprès entre finals del 2017 i principis de
novembre del 2020, 276 persones del Baix Ebre, 273 del Montsià, 39 de Ribera d’Ebre i 5 de la
Terra Alta han dut a terme una MPA.

Ciutadania i drets civils
-

L'Estructura de Drets Humans de Catalunya ha elaborat el primer Pla de drets Humans de
Catalunya 2020-2023, en resposta a l’encàrrec que li havia fet el Govern.

-

S’ha signat l’Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la
xenofòbia, amb la totalitat de les forces polítiques parlamentàries i amb el suport de les
institucions i les entitats socials, per tal d'aconseguir un debat públic responsable al voltant de la
immigració i contra el racisme i la xenofòbia.

-

S’ha desenvolupat el programa de Mentoria Social per a les persones refugiades, a través de
grups d’acollida formats amb mentors i mentores voluntaris. Al final de 2019 s’han format
210 tàndems amb un total de 450 persones refugiades.
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-

La inversió en l’obertura de fosses i la identificació de víctimes ha estat de més de 2M€. En
tres anys, del 2017 al 2020 s’han obert 33 fosses i s’han recuperat les restes de 338 persones. Es
calcula que a Catalunya hi ha unes 20.000 persones enterrades en les 527 fosses
documentades. El Cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme
disposa de 6.000 casos inscrits.

-

S’han expedit 4.136 documents de nul·litat dels judicis franquistes des de que es va posar
en marxa, el 2017. A Catalunya hi ha 66.629 persones contra les quals es va instruir un
procediment judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco.

-

S'ha creat l'Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, un servei perquè l'Església acordi
solucions extrajudicials amb els particulars i les administracions ja que s'ha revelat que l'Església
ha inscrit 3.722 finques al seu nom sense cap títol que n'acrediti la propietat.

-

S'ha creat l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics encarregada de difondre
aquests drets entre la ciutadania, a recollir i acompanyar les eventuals vulneracions d’aquests
drets i a enfortir la col·laboració amb la societat civil organitzada. Ha atès consultes sobre
violacions de drets fonamentals a les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
S'han instal·lat peces Stolpersteine a diversos pobles i ciutats de la Catalunya central en
record de les víctimes del nacionalsocialisme.

-

-

En el marc del Pla de fosses, a les fosses de Mas del Cabo i Mas del Primo, a Caseres (Terra
Alta), s’hi van recuperar 6 i 2 cossos respectivament. A la de Trufes, a Batea (Terra Alta) i a l’ermita
de Sant Josep, a Bot, cap. Al Mas de Llacuna, a Benifallet (Baix Ebre), s’hi va recuperar un cos.

-

S’ha iniciat una excavació al cementiri de la pedania de Reguers, a Tortosa (Baix Ebre), per intentar
recuperar les restes de Francisco Serrano Iranzo, un maqui aragonès conegut amb el sobrenom
d’el Rubio.

-

S’ha aprovat una inversió de 253.000€ al Poble Vell de Corbera d’Ebre (Terra Alta) per fer obres
que preservin les runes i n’evitin la degradació a causa del vent, la pluja o les temperatures.

-

S’han afegit 79 noms de víctimes de la Batalla de l’Ebre al Memorial de les Camposines, a la
Fatarella (Terra Alta), i s’ha anunciat que se n’hi afegiran 40 més.

-

S’han iniciat les tasques de retirada del monument franquista de Tortosa, amb la sol·licitud de
les llicències a l’Ajuntament i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i la preparació de les
licitacions corresponents.

Polítiques d’igualtat
-

En aquest legislatura s’ha aprovat el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 20192022 i del II Programa d’Intervenció Integral contra les violències masclistes 2019-2022.

-

Durant l’any 2019 s’ha realitzat una despesa global de 82,5 M€, amb un increment del 15% en
relació amb el pressupost previst i un 84% de les actuacions executades o iniciades.

-

Des de finals de 2017 i fins a principis de novembre de 2020, les Oficines d’Atenció a la Víctima
del Delicte han atès 350 persones del Baix Ebre, 326 del Montsià, 51 de Ribera d’Ebre, i 8 de
Terra Alta. Durant aquest mateix període, s’han fet 343 actuacions d’assistència a la víctima en
casos de violència contra la dona al Baix Ebre, 328 al Montsià, 70 a la Ribera d’Ebre i 31 a la
Terra Alta.

-

Pel que fa a les trucades a la línia 900 900 120, durant l’any 2019 es van rebre 147 trucades
i al 2020 han estat 135 trucades.

-

Subvencions a entitats per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès social per
promoure la igualtat efectiva de dones i homes per comarques
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Subvencions entitats
Baix Ebre
Montsià
Ribera d’Ebre
Terra Alta
Total
-

2019
15.198,0
2.430,0
1.598,0
5.539,0
24.765,0

2020
38.398,0
1.840,0
3.144,0
3.577,0
46.959,0

Contractes programes per a la prestació del Servei d’informació i atenció a les dones dels ens locals per
comarques.
Baix Ebre
Montsià
Ribera d’Ebre
Terra Alta
Total

2019
56.287,50
39.525,00
28.504,17
29.125,00
153.441,67

2020
80.372,00
58.906,25
38.686,00
39.322,00
217.286,25

-

Per tal d’avançar en la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral, la Generalitat de Catalunya
compta amb un Registre Públic de Plans d’Igualtat per a empreses. Aquest registre atorga a les
empreses i organitzacions un certificat oficial d'adequació del seu Pla a la legalitat vigent i, també,
permet reconèixer i donar visibilitat a les empreses i organitzacions que han elaborat i implantat un
pla d'igualtat.

-

Entre els anys 2018 i 2020 s’han registrat a Catalunya 296 Plans d’Igualtat.

-

A les comarques de les Terres de l’Ebre s’han registrat 8 plans des del 2018.

Seguretat i emergències
-

Més Mossos i Bombers arreu de Catalunya. S’han dotat amb més recursos humans i materials:
s'han creat 2.150 noves places en aquests àmbits alhora que s'ha treballat en la millora de les
condicions de treball laboral i d’equipaments dels servidors públics de l’àmbit de la seguretat.
Concretament s’han convocat 1.500 noves places de mossos d’esquadra: 689 efectius ja
s’han incorporat en pràctiques i 750 aspirants iniciaran el curs de formació el gener de 2021. I
referent a Bombers, s’han convocat 650 noves places: 150 bombers es van incorporar el juny
del 2020, 250 s’incorporaran en pràctiques a principis del 2021 i els altres 250 estan en procés
selectiu.

-

S’ha aprovat l’Acord 2019-2022,que millora les condicions laborals dels Bombers de la
Generalitat després de més de 10 anys de reivindicació.

-

S’ha constituït el Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible per implantar una mobilitat
més segura i, al mateix temps, sostenible, saludable, connectada i automatitzada.

Mossos d’Esquadra
-

Es manté estable l’índex delinqüencial per cada 1.000 habitants a la Regió Policial de Terres de
l’Ebre, de 45 durant 2018 i de 44 el 2019. Aquest 2020 s’ha reduït a 40, entre altres motius per
les conseqüències de la pandèmia.

-

Actualment hi ha 492 Mossos d’Esquadra destinats a Terres de l’Ebre, tenint en compte els efectius
destinats a les àrees bàsiques policials del territori i les unitats adscrites de la regió policial que
actuen en aquest territori. *Dades provisionals 27.10.2020.
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Bombers
-

Hi ha destinats un total de 275 bombers, 164 funcionaris i 111 voluntaris actualment.
Any 2018

Any 2019

Funcionaris

Voluntaris

Tot.

Funcionaris

Baix
Ebre
Montsià

55

32

87

54

45

6

51

Ribera
d'Ebre
Terra
Alta
Total

49

35

16
165

Any 2020 (*)

Voluntaris

Tot.

Funcionaris

Voluntaris

Tot.

14

68

58

18

76

45

7

52

45

8

53

84

48

42

90

47

43

90

40

56

16

46

62

14

42

56

113

278

163

109

272

164

111

275

(*) dades provisionals a 4.11.20

Seguretat Viària: Plans de seguretat viària
-

S’han implantat 22 plans de seguretat viària als diferents municipis del territori per a la millora i
l'impuls d’una mobilitat sostenible i segura.

-

S’ha rebaixat en un 14,7 % l’accidentalitat amb víctimes a les carreteres de Terres de l’Ebre entre
2019 i 2018. El decreixement és molt gran aquest 2020 degut a les restriccions de la mobilitat per
la COVID-19.
Zona interurbana

Zona Urbana

Total

Comarca

2018

2019

2020 (1)

2018

2019

2020 (1)

2018

2019

2020 (1)

Baix Ebre
Montsià
Ribera
d'Ebre
Terra Alta
Total

106
85
52

106
73
46

88
44
29

41
28
8

23
16
7

21
12
6

147
113
60

129
89
53

109
56
35

27
270

17
242

10
171

6
83

13
59

2
41

33
353

30
301

12
212

(1) dades provisionals a 27.10.20
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