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El Govern aprova un decret llei que simplifica i agilita 
els tràmits necessaris per gestionar els fons europeus 
Next Generation EU a Catalunya 
 

 Aquesta agilització dels tràmits es farà en quatre àmbits: 
contractació pública, gestió pressupostària, subvencions i ajuts, 
convenis i consorcis, així com mesures per a la gestió estratègica 
dels recursos humans 
 

 S’hi inclouen mesures per facilitar la concurrència i la participació 
de les pimes, de les empreses de l’economia social i de sectors 
emergents en els fons europeus 

 
El Govern ha donat llum verda al Decret llei pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (MRR) i del Fons REACT-UE (FR-UE) per a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. L’objectiu 
és adaptar la normativa per preparar i capacitar l’administració catalana i les 
entitats del seu sector públic, inclòs l’àmbit universitari, i dotar-la dels mitjans, 
recursos i procediments necessaris per garantir una gestió eficient i transparent 
dels fons europeus Next Generation EU, un instrument aprovat pel Consell 
Europeu al juliol del 2020 per fer front als danys causats per la crisi de la Covid-
19, amb un pressupost de 750.000 milions d’euros. 
 
En aquest sentit, l’acord d’avui s’emmarca en la voluntat del Govern de facilitar, 
simplificar i agilitar la tramitació administrativa per aconseguir que el màxim 
nombre de projectes es puguin beneficiar del finançament europeu a través 
d’aquests fons. D’acord amb el text del Decret, la clau per poder accedir a 
aquests recursos és, d’una banda, l’existència d’una tramitació administrativa 
dels procediments que sigui àgil, eficient, rigorosa i transparent; i, de l’altra, la 
capacitat d’articular aliances entre els sectors públic i privat amb l’objectiu de 
sumar esforços i consensos entre els diferents actors.  
 
En aquest sentit, la norma estableix noves mesures de simplificació i agilitació 
de procediments administratius en quatre àmbits: contractació pública; gestió 
pressupostària; subvencions i ajuts; i convenis i consorcis.  
 

1. Contractació pública: Al marge de les mesures de caràcter bàsic de 
reducció de terminis i increment dels llindars dels procediments oberts 
simplificats ja previstes al Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, 
pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de 
l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, el Decret aprovat avui inclou un seguit de 
mesures en matèria de simplificació i agilització dels procediments de 
contractació en els àmbits següents:  
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1.1 Mesures de reducció de terminis: 
 

- Promoure les consultes preliminars de mercat per facilitar la 
concurrència i la participació de petites i mitjanes empreses, i 
afavorir la presentació de solucions innovadores per part de les 
start-ups, establint un termini màxim de durada d’un mes. 

 
- Tots aquests contractes es tramitaran de manera ordinària per 
urgència, la qual cosa  permetrà aplicar-los la reducció de terminis 
prevista a la Llei de Contractes del Sector Públic, i gaudiran de 
preferència en la seva tramitació.  
 

1.2 Mesures de simplificació i agilització de tràmits: 
 
- La Direcció General de Contractació Pública i les entitats locals 
dissenyaran i aprovaran plecs tipus de clàusules administratives i 
models o formularis de prescripcions tècniques per homogeneïtzar 
i agilitar els processos de contractació. Així, s’eliminaran tràmits 
com l’informe dels serveis jurídics.  
 
- En el cas dels contractes que es licitin per lots, es procurarà 
establir una limitació de licitació o d’adjudicació pel que fa al 
nombre de lots amb la finalitat d’afavorir l’accés de les petites i 
mitjanes empreses.  
 
- En els contractes que hagin de ser autoritzats pel Govern es 
substitueix “l’informe econòmic preceptiu” per una certificació on 
s’especifiqui que el contracte està finançat amb aquests fons.  
 

Es crearà una Comissió mixta de Seguiment que tindrà com a funcions el 
seguiment de l’execució d’aquest tipus de contractes. Amb caràcter consultiu, 
farà recomanacions i informes en relació amb e seguiment dels contractes que  
es publicaran al Portal de Contractació pública de la Generalitat. 
 
Es vetllarà per incorporar en l’àmbit de la contractació criteris socials i 
mediambientals, de digitalització i d’innovació i de responsabilitat social 
corporativa. També es facilitarà l’accés a les pimes i a les empreses d’economia 
social, i de sectors emergents.  
 
Els models de plecs hauran d’incorporar algun dels criteris d'adjudicació i/o 
condicions especials d’execució com ara millores salarials o de les condicions 
laborals; estabilitat laboral; incorporació de persones en risc d’exclusió (incloses 
les persones en atur de llarga durada); subcontractació amb algun centre 
especial de treball o empresa d’inserció; càlcul del cicle de vida; comerç just; 
productes de proximitat; criteris ambientals; de digitalització i d’innovació i 
coneixement; de foment de les pimes i les entitats del tercer sector o igualtat de 
gènere.  
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2. Gestió pressupostària: Entre les mesures que inclou el Decret 

destaquen, per exemple: que els crèdits pressupostaris finançats amb 
fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons 
REACT-EU hauran d’estar identificats amb un codi de fons de 
finançament específic; també les depeses imputades als diferents 
projectes o iniciatives s’identificaran mitjançant  el codi de referència únic 
del projecte o iniciativa que hagi assignat l’Autoritat de gestió nacional 
del programa o mecanisme comunitari corresponent, així com el de la 
entitat a què corresponguin; també es podran adquirir compromisos de 
despesa de caràcter pluriennal en el cas d’expedients que es financin 
amb aquests fons europeus, però no més enllà del 2026 en el cas del 
MRR, i del 2023 en el del FR-EU.  
 

3. Subvencions i ajuts: El Decret llei estableix la possibilitat de publicar de 
manera simultània les bases reguladores i les convocatòries de les 
subvencions. Aquesta modificació permetrà escurçar terminis i agilitar les 
actuacions administratives intrínseques a aquests processos 
administratius. A més, es podrà substituir l’acreditació del compliment de 
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social per una declaració 
responsable, quan l’import de la subvenció sigui inferior a 10.000 euros, 
i, en alguns casos, no caldrà aportar justificants de despesa i n’hi haurà 
prou amb presentar el compte justificatiu.  
 

4. Convenis i consorcis: L’execució dels fons provinents de l’MRR en 
l’àmbit local o quan en siguin beneficiàries entitats privades es farà 
mitjançant la subscripció de convenis o bé la constitució de consorcis 
entre administracions. L’objectiu d’aquests mecanismes és facilitar la 
cooperació interadministrativa i amb el sector privat en la gestió dels fons 
europeus. També s’habilitaran espais de diàleg per garantir la 
participació del sector privat en la implementació de les actuacions 
derivades de l’MRR i de l’FR-EU. 
 
El text determina que els convenis subscrits entre administracions o amb 
el sector privat que tinguin a veure amb la gestió dels fons procedents de 
l’MRR tindran caràcter preferent i es tramitaran de manera àgil i 
simplificada. Es podran formalitzar de forma anticipada, encara que no 
tinguin efectes fins a l’exercici pressupostari següent, i l’administració 
podrà avançar fins al 50% de l’import total a percebre, per tal que es 
puguin dur a terme les actuacions preparatòries prèvies a les que 
finalment seran finançades. Tots els convenis formalitzats amb 
l’administració catalana es publicaran al Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 

Els consorcis de cooperació, per la seva banda, podran executar projectes 
conjunts entre administracions o amb el sector privat; atorgar línies d’ajuda a 
particulars, empreses o municipis; convocar licitacions públiques; promocionar 
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l’R+D+I promocionar; entre altres. La durada màxima d’aquests consorcis serà 
de 6 anys des de la seva constitució, durada equivalent a la dels 
projectes  Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT.  
 
El Decret aprovat avui també estableix que les convocatòries de subvencions i 
ajuts, els expedients de contractació i la seva adjudicació i els convenis de 
col·laboració seran sotmesos a fiscalització prèvia per part de la Intervenció 
General. En canvi, la concessió de les subvencions i ajuts i l’execució dels 
contractes i els convenis seran objecte d’un control posterior. 
 
Funció Pública 
 
Finalment, el Decret també inclou algunes mesures que afecten l’àmbit de la 
Funció Pública amb la finalitat d’adoptar una gestió estratègica del personal que 
s’encarregarà de l’execució i control dels recursos procedents d’aquests fons 
europeus. En aquest sentit, es treballarà per programes i, com a regla general, 
les tasques seran desenvolupades pel personal que actualment treballa a 
l’administració, mitjançant mesures de mobilitat i flexibilitat. No obstant això, 
també s’habilitarà la possibilitat que es pugui comptar amb personal interí o 
laboral temporal amb nomenaments i contractacions de durada inferior als 
quatre anys. Com a novetat, s’instaura la figura de la direcció de programes 
amb l’objectiu d’avançar cap a la professionalització de l’administració 
incorporant personal altament qualificat, amb contractes per un període màxim 
de quatre anys.  
 
El Decret aprovat avui, que s’estructura en trenta tres articles, agrupats en set 
títols, alguns d’ells dividits en capítols, set disposicions addicionals i una 
disposició final, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el DOGC.  
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El Govern proposa 27 projectes catalans emblemàtics 
per optar als recursos del fons Next Generation EU 
 

 S’han escollit entre més de 542 propostes presentades per 
administracions públiques, empreses privades, consorcis i entitats 
del tercer sector 
 

 Les iniciatives s’orienten a transformar l’actual model productiu 
català en un de més pròsper, inclusiu, resilient i sostenible 
 

El Govern ha presentat l’informe Next Generation Catalonia, el document lliurat 
per la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i 
protecció social (CORECO) que conté la proposta provisional de projectes 
catalans candidats a obtenir recursos del fons Next Generation EU.  
 
Es tracta de 27 projectes emblemàtics seleccionats per la CORECO d’entre les 
542 iniciatives presentades per l’Administració (Generalitat i ens locals), 
empreses privades, consorcis i entitats del tercer sector, els quals han tramès 
les seves propostes a través de les bústies electròniques habilitades per la 
Generalitat amb aquesta finalitat. Les bústies es mantindran obertes per rebre 
propostes fins que el Govern de la Generalitat i l’Executiu estatal facin públiques 
les convocatòries inicials per sol·licitar els fons.  
 
Al llarg dels darrers mesos, la CORECO ha estudiat i valorat les 542 propostes 
conjuntament amb el Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU 
(CONEXT CAT-EU), el grup d’experts creat expressament per impulsar aquells 
projectes amb més potencial i capacitat transformadora. Els projectes també 
s’han compartit amb actors econòmics i socials del país, així com amb 
representants dels ens locals. La selecció s’ha fet d’acord amb 10 criteris de 
priorització: la singularitat dels projectes; el seu grau de maduresa; l’import; el 
potencial de comercialització; la capacitat d’inversió en tendències de futur; el 
seu lideratge fort; la contribució a la reindustrialització del país; el foment de 
l’equilibri territorial; la contribució a la lluita contra el canvi climàtic i la capacitat 
de generar benestar i progrés social. 
 
En la seva valoració, els experts també han tingut en compte la factibilitat dels 
projectes, és a dir, la capacitat dels seus promotors de portar-los a terme en el 
calendari establert pels fons Next Generation EU. En aquest sentit, es preveu 
que, en cas d’accedir als fons, tots els projectes emblemàtics proposats per la 
CORECO podrien començar a executar-se en el decurs d’aquest any.  
 
Next Generation Catalonia: una proposta per impulsar la competitivitat del 
país 
 
El resultat d’aquest procés de selecció és el document Next Generation 
Catalonia, on s’identifiquen 27 projectes emblemàtics que, d’una banda, tenen 
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capacitat per augmentar la competitivitat i el potencial de desenvolupament de 
Catalunya; i que, de l’altra, poden estimular els canvis profunds que necessita 
l’economia per tal de transformar l’actual model productiu català en un de més 
pròsper, inclusiu, resilient i sostenible. Així, els projectes abasten àmbits tan 
diversos com la salut, l’eficiència energètica, la descarbonització, la mobilitat, la 
formació, les telecomunicacions o la transformació digital, però tots ells 
comparteixen una vocació de millora i transformació de l’economia i la societat. 
 
Les propostes presentades avui al Govern s’inscriuen en els objectius del Pla 
per a la reactivació econòmica i protecció social de Catalunya elaborat per la 
CORECO i aprovat per l’Executiu el mes de juliol passat. El Pla fixa cinc eixos 
estratègics que dibuixen el model social, econòmic i institucional cap al que ha 
d’avançar Catalunya en la propera dècada, i que s’alineen amb els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides, el Pacte Verd Europeu 
i l’Estratègia Digital Europea. Aquests cinc eixos son els següents: 
  

1. Economia per la vida 
2. Transició ecològica 
3. Transformació Digital 
4. Societat del coneixement 
5. Vector transversals 

 
Els projectes seleccionats també s’ajusten als 7 Flagships establerts per la 
Comissió Europea per classificar els projectes susceptibles de rebre la dotació 
econòmica, i alhora són coherents amb les 10 polítiques palanca del Pla Estatal 
de Recuperació, Transformació i Resiliència definit pel Govern estatal per 
potenciar la transició digital i ecològica. 
 
El Govern vetllarà perquè les petites i mitjanes empreses puguin accedir als 
fons, ja sigui participant als projectes o promovent que s’habilitin convocatòries 
especifiques a les quals tinguin accés. A Catalunya les pimes representen el 
99,8% de les empreses, el 62,4% del VAB i el 69,4% de l’ocupació del país. 
 
El document Next Generation Catalonia amb el contingut específic dels 27 
projectes presentats es pot consultar al web del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda: 
http://economia.gencat.cat/web/.content/20_departament_gabinet_tecnic/arxiu
s/pla-recuperacio-europa/next-generation-catalonia.pdf 
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El Govern amplia amb 10 milions d’euros la línia d’ajuts 
als comerços tancats per la Covid-19 
 

 L’ampliació de la línia, oberta dimecres passat, permetrà 
incrementar els ajuts directes que rebran els establiments davant la 
pròrroga de les restriccions fins al 7 de febrer aprovada pel Procicat  
 

 Els establiments de més de 400 metres quadrats i les botigues de 
centres, recintes i nuclis comercials cobraran 6.000 euros enlloc 
dels 3.750 previstos inicialment 
 

 D’altra banda, el Govern també ha aprovat transferir 7 milions 
d’euros a Empresa i Coneixement per ampliar la línia d’ajuts a 
restauració, centres d’estètica i botigues de centres comercials que 
es va tancar el 31 de desembre passat per tal de donar cobertura als 
sol·licitants que encara no han rebut l’ajut 

 
El Govern ha autoritzat transferir 10 milions d’euros del Fons de contingència al 
Departament d’Empresa i Coneixement per ampliar la línia d’ajuts directes per 
als comerços obligats a tancar des del 7 de gener, que es va obrir dimecres 
passat. Aquesta ampliació permetrà incrementar els ajuts directes que rebran 
els establiments davant la pròrroga de les restriccions aprovada pel Procicat, 
que es mantindran fins al diumenge 7 de febrer.  
 
L’import dels ajuts passarà dels 3.750 euros previstos inicialment a 6.000 per 
establiment. Els beneficiaris de la línia, que es tancarà el proper 10 de febrer, 
cobraran directament l’import ampliat. Aquesta línia s’adreça als establiments 
comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i a les 
botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials.  
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat una transferència de 7 milions 
d’euros del Fons de contingència al Departament d’Empresa i Coneixement per 
ampliar la dotació de la línia adreçada als establiments de restauració, centres 
d’estètica i botigues de centres comercials, afectats pel tancament del 
novembre passat i que es va cloure el 31 de desembre. Amb aquesta nova 
dotació econòmica es donarà cobertura als beneficiaris que encara no han rebut 
l’ajut per exhauriment del pressupost. 
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El Govern reforça amb 192 professionals les 
residències de la Generalitat de Catalunya 
 

 El nou personal s’incorporarà en 17 centres públics d’atenció a la 
gent gran i persones amb discapacitat per tal d’enfortir les mesures 
per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19 

 
El Govern ha aprovat un programa temporal per dotar de personal de reforç les 
17 residències públiques gestionades de forma directa pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. L’objectiu del programa, dotat amb 7,1 milions 
d’euros és garantir els drets de la gent gran i les persones amb discapacitat 
ateses en aquests serveis, en especial la seva salut, en el context de pandèmia 
de Covid-19. En aquest sentit, el personal que s’incorpori implementarà els 
protocols, plans i d’altres actuacions que permetin assegurar-ne les condicions 
de salut i mantenir l’atenció individualitzada de qualitat. 
 
Els efectius que s’incorporaran en aquests centres són 192, amb els perfils 
professionals següents:  
 

 auxiliar de geriatria (108) 
 tècnic/a especialista en atenció a persones amb discapacitat (5) 
 diplomat/da en infermeria (38) 
 fisioterapeutes (8) 
 metge/essa o diplomat/da en infermeria (17) 
 tècnic/a de gestió (16) 

 
Les tasques que desenvoluparà el nou personal de reforç estan vinculades a 
l’adopció de mesures per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19. En concret, 
la implementació de protocols d’actuació en els centres residencials per garantir 
les mesures de prevenció, les sectoritzacions per prevenir i lluitar contra la 
propagació de la malaltia entre les persones usuàries i el personal; la 
instauració d’espais per a confinament i la configuració de les residències 
públiques com a centres que reben usuaris derivats d’altres serveis. 
 
El programa es començarà a implementar l’1 de febrer i tindrà una durada d’un 
any prorrogable. Aquesta actuació se suma al pla de contingència presentat 
l’estiu passat pels departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies 
adreçat al conjunt de centres del país. 
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El Govern aprova els Estatuts de l’Agència Pública de 
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya 
(FPCAT) 
 

 El text compta amb el suport de les organitzacions patronals i 
sindicals més representatives (CCOO, UGT, Foment i PIMEC) fruit 
del diàleg permanent en el marc de la Comissió Rectora del Sistema 
FPCAT 
 

 L’Agència FPCAT integra la Formació Professional Inicial (del 
sistema educatiu) i la Formació Professional per l’Ocupació 
(ocupacional i contínua) 

 
El Govern ha aprovat el Decret dels Estatuts de l’Agència Pública de Formació 
i Qualificació Professionals de Catalunya, l’Agència FPCAT, per tal que aquest 
organisme entri en funcionament. Aquests estatuts, que compten amb el suport 
de les organitzacions patronals i sindicals més representatives (CCOO, UGT, 
Foment i PIMEC), és fruit del diàleg permanent en el marc de la Comissió 
Rectora del Sistema FPCAT.  
 
L’Agència FPCAT és bàsica per a la gestió eficaç de la FP a Catalunya ja que 
integra la Formació Professional Inicial (del sistema educatiu) i la Formació 
Professional per l’Ocupació (ocupacional i continua). Aquest model de gestió 
s’ha preparat i experimentat durant la darrera legislatura i la seva consolidació 
esdevindrà un eix clau com a eina de competitivitat per a l’economia de les 
empreses i de la societat, en un moment crucial en què calen organismes àgils 
i transversals. 
 
Aquest nou organisme, que suposarà un canvi qualitatiu en les polítiques de 
formació i qualificació professionals, haurà de fer front a les necessitats que 
reclama el mercat de treball amb l’objectiu de millorar l’actual estructura de 
qualificació professional. Un dels primers encàrrecs serà desplegar el II Pla 
d’Avaluació i acreditació de competències a partir del nou servei regular i 
estable i que ha d’acreditar aproximadament vint-mil persones l’any. Per altra 
banda, es millorà considerablement els instruments de prospecció de 
necessitats per atendre les mancances formatives de la ciutadania i ajustar la 
recerca de perfils professionals de les empreses. La nova estructura permetrà 
avaluar en la seva integritat el Sistema FPCAT de manera que sigui possible 
una actuació global sobre centres de formació, punts d’informació i orientació, 
empreses que acullen aprenents en formació dual, etc. 
 
En els darrers tres anys, el Govern de la Generalitat, conjuntament amb els 
diferents actors implicats, ha posat les bases que permeten donar resposta a 
aquests reptes. Primer es va constituir la Comissió Rectora del Sistema; 
posteriorment va aprovar l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació 
Professionals (2020-2030) i avui es culmina el procés per posar en marxa 
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l’arquitectura institucional del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, 
amb la creació de l’Agència FPCAT. 
 
L’Agència FPCAT es crea com a organisme autònom de caràcter administratiu 
amb personalitat jurídica pròpia, que té les competències que estableix la Llei 
10/2015, de formació i qualificació professionals. Es constitueix com a l’òrgan 
de direcció i coordinació dels serveis bàsics del sistema de formació i 
qualificació professionals i de gestió dels serveis que li són propis.  
 
La nova Agència restarà adscrita al Departament de la Presidència i comptarà 
amb la participació dels departaments d’Educació, Treball, Afers Socials i 
Famílies i Empresa i Coneixement. Els estatuts desenvolupen les funcions i 
l’estructura de l'Agència i completen el règim jurídic i de funcionament. 
L’Agencia assumeix les competències i funcions de l’Institut Català de 
Qualificacions Professionals. Pel que fa al Consell Català de la Formació 
Professional passa a denominar-se Consell de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya.  
 
La creació de l’Agència FPCAT permetrà avançar cap a la integració estratègica 
de la formació professional i millorar la formació professional al llarg de la vida. 
Aquesta entitat vertebra la integració de la formació professional que porten a 
terme els dos subsistemes, el de la formació professional inicial i el de la 
formació professional per a l’ocupació, i planteja tot un model sectorial i territorial 
de planificació de la formació professional. La integració estratègica està 
relacionada amb sis eixos principals:  
 
1 - Xarxa del Sistema de formació i qualificació professionals 
2 - Centres de formació professional integrada 
3 - Informació, orientació i assessorament 
4 - Prospecció i planificació 
5 - Models d’aprenentatge i pràctiques 
6 - Avaluació i acreditació de competències professionals  
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El Govern aprova la modificació del conveni de 
l’Agrupació Europea de Cooperació Transfronterera 
Pirineus Mediterrània (AECT) 
 
El Govern ha aprovat modificar el conveni de l’Agrupació Europea de 
Cooperació Transfronterera Pirineus Mediterrània (AECT) així com els seus 
Estatus i el seu text refós. La modificació del conveni té per objectiu adaptar el 
funcionament de l’AECT-EPM a la nova organització regional de l’Estat francès 
i, amb caràcter general, tot aprofitant aquesta adaptació, reordenar la distribució 
de continguts entre el conveni i els estatuts. La voluntat és clarificar cada un 
dels instruments, així com completar el nou règim jurídic de les AECT, de 
conformitat amb el Reglament 1082/2006 modificat pel Reglament 1302/2013 
del Parlament Europeu. 
 
L’actualització d’aquestes normes requereix, per ser vàlida, l’aprovació per part 
dels tres governs de les regions membres de l’AECT-EPM (Catalunya, Illes 
Balears i Occitània).  
 
L’AECT Euroregió Pirineus Mediterrània, nascuda el 29 d’octubre de 2004, és 
un projecte de cooperació política entre Catalunya, les Illes Balears i Occitània. 
L’objectiu de l’Euroregió és facilitar i fomentar la cooperació territorial entre els 
seus membres, a fi de reforçar la cohesió econòmica, social i territorial de la 
Unió Europea. Més concretament, es pretén garantir la realització de projectes 
euroregionals de cooperació territorial que siguin aprovats pels seus membres, 
principalment en els àmbits de la cultura; el medi ambient; la innovació; el 
turisme i l’ensenyament superior i la recerca. 
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El Govern aprova la participació de la Generalitat en el 
50% de Marina de Badalona sense cap cost 

 
 La Generalitat passa a tenir la meitat de les accions d’aquest ens 

després que la diligència deguda de la societat no evidenciés 
contingències importants que poguessin afectar de manera 
negativa els comptes de l’Administració  

 
El Consell Executiu ha aprovat l’assignació del 50% de les accions de Marina 
de Badalona, SA, fins ara titularitat del Consell Comarcal del Barcelonès, a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. A més, també accepta el traspàs 
de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del 
Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents, entre 
altres qüestions. 
 
L’acord dona llum verda a la modificació dels Estatuts de la societat i el seu text 
refós, i autoritza el representant de l’Administració de la Generalitat a la societat 
perquè, en l’àmbit de les seves competències, adopti els acords corresponents 
i dugui a terme tots els tràmits necessaris.  
 
La Generalitat passa a tenir la meitat de les accions d’aquest ens després que 
la diligència deguda de la societat feta el 2020 no evidenciés contingències 
importants i que, per tant, es garanteixi la no afectació negativa dels comptes 
de la Generalitat. Així mateix, la Comissió Liquidadora del Consell Comarcal del 
Barcelonès va sol·licitar el pronunciament exprés de l’Ajuntament de Badalona 
sobre l’exercici del dret de tempteig que li atribueixen els estatuts de la societat 
sobre les esmentades accions sense que aquesta corporació s’hi pronunciés. 
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El Govern aprova prorrogar fins al 28 de febrer el 
període per gaudir els dies d’assumptes personals del 
2020  
 
El Govern ha ratificat l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal 
d’Administració i Tècnic de la Generalitat de Catalunya, de 21 de desembre de 
2020, per prorrogar fins al 28 de febrer del 2021 el període per gaudir els dies 
d’assumptes personals corresponents a l’any 2020. 
 
Aquesta pròrroga afecta el personal d’aquelles unitats en què s'hagi hagut de 
modificar la planificació inicialment prevista a conseqüència d'un increment de 
feina no previst i excepcional directament relacionat amb la gestió de la Covid-
19.  
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El Govern aprova modificar quatre termes municipals 
de Catalunya   

   
 Es tracta de les poblacions d’Aitona, Torres de Segre, Franqueses 

del Vallès i de Cànoves i Samalús   
   
El Govern ha aprovat modificar els termes municipals de les poblacions d’Aitona 
i Torres de Segre, d’una banda, i de les Franqueses del Vallès i de Cànoves i 
Samalús, de l’altra, després que els respectius plens municipals ho hagin 
acordat d’aquesta manera.    
   
En el primer cas, s’altera el terme municipal d’Aitona i de Torres de Segre en la 
zona urbanitzada situada l’oest del Pantà d’Utxesa i, en el segon cas, es 
modifica el terme municipal entre les Franqueses del Vallès i Cànoves i 
Samalús en el sector oest de la urbanització de Ca l’Esmandia. Els canvis, que 
consisteixen a modificar un tram de la línia de terme i la conseqüent segregació 
i agregació recíproca de territori entre els municipis, es fan per adaptar-se a la 
realitat urbanística i territorial actual.   
   
El Departament de la Presidència és competent per fitar els termes municipals 
d’acord amb el que estableix el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.   
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Altres acords 
 
El Govern atorga la concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt   
  
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament d’Arenys de Munt la concessió definitiva 
per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb 
modulació de freqüència municipal. L’emissora seguirà tenint la freqüència 
107.0 MHz.   
 
 
 
 


