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El Govern millora el control de la Covid-19 en 
centres penitenciaris i educatius de justícia juvenil 

 
El Govern ha aprovat un decret llei amb mesures organitzatives en els 
àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil. En concret, per disposar de les 
dades identificatives i de contacte del personal dels centres penitenciaris i dels 
centres educatius de justícia juvenil de Catalunya, per fer la gestió i seguiment 
de les proves de diagnòstic de la Covid-19 mitjançant els sistemes d’informació 
creats. 
 
Disposar d’aquestes dades servirà per integrar, en l’àmbit de cada centre, les 
dades dels resultats de les proves diagnòstiques realitzades pels diferents 
equips d'atenció primària als quals aquelles persones estan assignades. 
Aquesta integració també permet poder comunicar el resultat de les proves 
als centres corresponents per tal que puguin prendre les mesures de 
prevenció i tractament de la infecció d’acord amb els protocols sanitaris 
establerts, per tal de trencar les cadenes de transmissió i aplicar les mesures 
d'aïllament dels casos i contactes estrets, tan ràpidament com es pugui i de la 
forma més acurada possible. Per últim, també facilita l'objectiu de detectar brots 
i monitorar la correcta freqüència de la realització dels cribratges entre els 
treballadors i col·laboradors d'aquests centres. 
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El Govern impulsa noves mesures per al foment de 
l’economia social 
 

 Es garanteix la continuïtat de la convocatòria de subvencions a 
projectes singulars per a la reactivació econòmica Covid-19 i 
s’afegeix una nova línia de suport per fomentar el cooperativisme 
de  plataforma tecnològica i/o distribució logística 

 
 El Decret llei també allarga les mesures adoptades l’any passat per 

a dotar les cooperatives d’un marc legal que n’asseguri el 
funcionament ordinari  

 
El Govern ha aprovat un paquet de mesures extraordinàries en matèria de 
cooperatives, empreses i entitats de l’economia social com a conseqüència de 
la crisi social i econòmica derivada de la Covid-19. 
 
La pandèmia continua tenint un gran impacte que afecta l’economia i les 
empreses i, de manera molt important, el sector de les empreses i entitats de 
l’economia social. És per això que el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies endega un conjunt d’actuacions per garantir la viabilitat d’aquestes 
empreses i alhora les dota d’un marc legal que en garanteixi el bon 
funcionament en un context de restriccions de mobilitat per evitar nous contagis.  
 
Aquestes mesures suposen una aposta clara pel foment de l’economia social 
com un sector estratègic i vital, no només per la recuperació econòmica i social 
del país, sinó també com un actor clau per assolir un model de 
desenvolupament socioeconòmic sostenible, divers, centrat en les persones, 
arrelat al territori i que ha de contribuir de forma decisiva a minimitzar l’impacte 
de la crisi sobre l’ocupació i l’activitat socioempresarial. 
 
És amb aquest objectiu que el Govern garanteix la continuïtat dels ajuts de la 
convocatòria de suport a projectes singulars Covid19 recollides al Decret llei 
16/2020, de 5 de maig, de Mesures de suport a projectes singulars per a la 
reactivació socioeconòmica, per a empreses cooperatives. 
 
Aquests ajuts volen reactivar les empreses d'economia social, mitjançant 
processos d'intercooperació que aportin eines i solucions a la situació actual de 
pandèmia i permetre’ls afrontar millor els reptes que sorgeixin de la nova realitat 
socioeconòmica.  
 
Als tres eixos de subvencions existents (projectes singulars de reactivació 
econòmica, de reactivació econòmica integrals i d’alt impacte estratègic de 
l’economia social) s’incorpora una nova línia de projectes singulars destinats a 
fomentar el cooperativisme de  plataforma tecnològica i/o distribució logística. 
Poden optar a aquesta nova línia de suport aquells projectes que promoguin el 
consum cooperatiu en forma de plataforma tecnològica i/o que tinguin incidència 
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en el posicionament de l’economia social com a model logístic de consum i 
distribució que abasti tot el territori català. 
 
També es plantegen com a prioritàries les accions portades a terme per a la 
transició energètica. 
 
D’altra banda, el Decret llei aprovat avui pel Govern recull un conjunt de 
mesures encaminades a dotar les societats cooperatives catalanes de 
mecanismes i el marc legal per poder mantenir un funcionament ordinari 
adequat mantenint la singularitat del model. És per això que: 
 

 Es prorroguen fins al 31 de desembre del 2022, amb caràcter general, 
les mesures previstes al Capítol II del Decret Llei 47/2020, de 24 de 
novembre.  

 Amb caràcter general, el termini  que estableix l'article 43.5 de la Llei de 
cooperatives per fer l'assemblea ordinària d'aprovació dels comptes 
anuals relatius a l'exercici 2020, es prorroga també fins al 31 de 
desembre de 2021. 

 
  A més, per les cooperatives que per raons objectives no han pogut 

celebrar l’assemblea general ordinària ni presencial ni telemàticament 
per aprovar els comptes anuals corresponents als exercicis 2019, 2020 i 
2021 no es procedirà al tancament registral pel no dipòsit dels comptes 
anuals. 

 
 Quan la urgència de la situació no permeti esperar que tingui lloc 

l’assemblea general o en el cas que no sigui possible fer-la presencial o 
telemàtica per les mesures sanitàries, s’autoritza el consell rector, sota 
la seva responsabilitat, a acordar la suspensió total o parcial de l’activitat 
cooperativitzada de totes les persones sòcies treballadores, sòcies de 
treball o persones treballadores o d’una part d’aquestes. 
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El Govern destina 415 milions a finançar els nous ajuts 
trimestrals adreçats als col·lectius més afectats per la 
Covid-19 
  
El Govern ha autoritzat una transferència de 415 milions d’euros a Treball, Afers 
Socials i Famílies per tal de finançar el nou paquet d’ajuts que el Departament 
gestionarà el primer trimestre del 2021 per donar suport als col·lectius més 
afectats per la Covid-19. 
  
Aquests recursos permetran, d’una banda, activar un ajut directe d’uns 600 
euros  per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO i 
fixes discontinus. Aquests ajuts es podran sol·licitar a partir del proper dilluns 
15 de febrer, i el seu impacte pressupostari serà de 105 milions d’euros. En 
segon lloc, es finançarà la reedició de l’ajut de 2.000 euros  per al manteniment 
de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes individuals o 
que formin part d’una microempresa que es va posar en marxa a finals del 2020. 
Aquest ajut suposarà una despesa addicional de 280 milions d’euros, i les 
sol·licituds es podran formalitzar des del divendres 19 de febrer. 
  
Ajuts a la formació i al sector cultural 
 
Els recursos transferits avui al Departament de Treball permetran també 
endegar un programa d’ajuts a la formació, per valor de 25 milions d’euros, 
adreçat a persones treballadores que es troben en situació d’ERTO, amb 
l’objectiu de reconèixer la seva experiència laboral i contribuir a la seva 
reorientació i requalificació. Finalment, s’ampliarà en 4,5 milions més l’anterior 
línia d’ajuts adreçada al sector cultural, en coordinació amb el Departament de 
Cultura, i es destinaran 660.000 euros  a polítiques actives d’ocupació per 
protegir llocs de treball i crear-ne de nous a la Cerdanya i el Ripollès, per 
l’especial afectació que van patir amb el tancament perimetral a finals de 
desembre i principis de gener. 
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El Govern destina 208 milions per posar en marxa el 
nou programa d’ajuts directes a microempreses, petites 
empreses i cooperatives amb treballadors en ERTO 
 

 Amb aquesta transferència el Govern dota econòmicament el 
programa, que forma part del nou pla d’ajuts trimestral de  618 
milions d’euros per als col·lectius i sectors econòmics més afectats 
per la Covid-19 
 

 L’ajut consistirà en una aportació de 2.000 euros per treballador en 
ERTO actiu a 31 de gener de 2021 fins a un màxim de 30.000 euros 
per empresa 
 

 L’empresa haurà de mantenir el mateix nombre de treballadors el 31 
de desembre de 2021 respecte al 31 de desembre de 2020 i, en cas 
contrari, se li revocarà la totalitat de la subvenció 
 

 Es preveu donar cobertura als 104.000 treballadors en ERTO que hi 
ha a les microempreses, petites empreses i cooperatives  
 

 El tràmit telemàtic de sol·licitud s’obrirà dilluns vinent, 15 de febrer 
a les 12.00 hores, i es podrà realitzar a través de Canal Empresa fins 
al dia 22  
 

El Govern ha autoritzat transferir 208 milions d’euros dels Fons extraordinaris 
al Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa 
i Coneixement per posar en marxa la línia d’ajuts directes per a empreses amb 
treballadors en situació en ERTO. L’objectiu de la línia, que s’obrirà dilluns 
vinent, és donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les 
mesures de contenció de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació 
d’ERTO d’aquestes empreses. Es preveu donar cobertura als 104.000 
treballadors en ERTO que es calcula que hi ha en aquestes empreses. 
 
Amb aquesta transferència es dota econòmicament el programa d’ajuts, que es 
va activar ahir amb la publicació de les bases al DOGC, i que forma part del nou 
pla d’ajuts trimestral dotat amb 618 milions d’euros per als col·lectius i sectors 
econòmics més afectats per la Covid-19. 
 
S’hi podran acollir microempreses, petites empreses i cooperatives amb seu 
social a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu a data de 31 de 
gener de 2021. 

 
 Petites empreses: menys de 50 treballadors i facturació anual de fins a 

10 milions d’euros 
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 Microempreses: menys de 10 treballadors i facturació anual de fins a 2 
milions d’euros 

  
 Cooperatives: menys de 50 treballadors o socis cooperatius i facturació 

de fins a 10 milions d’euros 
  
No s’hi podran acollir autònoms a títol individual, ni fundacions o empreses 
participades en més d’un 50% per capital públic. 
 
L’ajut consistirà en una aportació de 2.000 euros per treballador fins a un màxim 
de 30.000 euros per a empresa, que haurà de mantenir el mateix nombre de 
treballadors fins el 31 de desembre de 2021 respecte al 31 de desembre de 
2020. L’incompliment d’aquest requisit comportarà la revocació de la subvenció, 
que s’haurà de retornar juntament amb el pagament dels interessos de demora.  
 
El tràmit telemàtic de sol·licitud s’obre dilluns, 15 de febrer a les 12.00 
hores 
 
Els ajuts es podran demanar a partir de dilluns vinent, 15 de febrer, a les 12.00 
hores, i fins al dia 22, a les 12.00 hores. La presentació de les sol·licituds es 
farà temàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat 
disponible al web del CCAM, de Canal Empresa o del Departament d’Empresa 
i Coneixement. Per tal d’agilitar la tramitació, el procediment inclourà una 
declaració responsable, on els sol·licitants acreditaran que compleixen els 
requisits, i el control administratiu del compliment dels requisits es farà a 
posteriori, un cop fet el pagament. 
 
Les subvencions s’atorgaran per concurrència competitiva, i el criteri de 
valoració serà la disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte l’any 
anterior. Es donarà prioritat a les empreses que hagin patit majors pèrdues 
percentuals.  
 
En el cas que l’empresa o cooperativa s’hagi creat després de l’1 de gener de 
2019 es calcularà la caiguda de la facturació de la manera següent: 
 

 Si l’empresa s’ha creat abans del 30 de setembre de 2019, es compararà 
la facturació de l’últim trimestre de 2019 amb la de l’últim trimestre de 
2020. 
 

 Si l’empresa s’ha creat a partir de l’1 d’octubre de 2019, es compararà la 
mitjana de facturació dels dos primers mesos de vida de l’empresa amb 
la facturació de gener de 2021.  
 

Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de 
la Generalitat. Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts 
públics i/o privats ja sol·licitats.  
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El Govern aprova una transferència extraordinària per 
al primer paquet d’ajudes 2021 al sector cultural  
 

 Es destinen 14.265.000 euros a artistes, companyies i indústries 
culturals especialment afectats per les mesures de la Covid 
 

El Govern ha aprovat avui el primer paquet 2021 per al sector cultural, un total 
de 14.265.000 euros destinats a nous ajuts, que es tramitaran a través del 
Departament de Cultura, amb l’objectiu d’atendre les necessitats 
extraordinàries derivades de les mesures restrictives de la Covid-19.  
 
6.815.000 euros es destinaran a la reducció d’aforaments a sales i ateneus 
d’arts escèniques i música, i a repartir amb artistes amb el mateix criteri de 
taquillatge; 4 milions a compensar les sales d’exhibició cinematogràfica de 
Catalunya pel tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu 
de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19; 2.200.000 milions d’euros per a 
companyies i management d’arts escèniques i música, i 1.250.000 euros per a 
companyies i artistes en el supòsit de cancel·lació d’espectacles per causes 
mèdiques a causa de la Covid-19.  
 
A més a més, conjuntament amb el Departament de Treball, també s’obrirà una 
línia per a treballadors de la cultura (artistes, tècnics, etc), de 5 milions d’euros. 
Les noves convocatòries s’obriran en els propers dies i s’informaran pels canals 
habituals, especialment les destinades a pal·liar els efectes de la pandèmia. 
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El Govern aprova l’augment de la retribució a Mossos 
d’Esquadra i policies locals per treballar en el dispositiu 
electoral 
 
El Govern ha aprovat l’augment de la retribució a Mossos d’Esquadra i policies 
locals per treballar en el dispositiu ESCÓ 2021 per a les eleccions al Parlament 
de Catalunya. El Departament d’Acció Exterior Relacions Institucionals i 
Transparència ha emès un informe on considera necessari aprovar la 
modificació de l’article 30 del Decret 148/2020, de 22 de desembre, de normes 
complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 
de 2021 que estableix les gratificacions a les persones que col·laboren en 
aquest procés electoral, entre les quals, el Cos de Mossos d’Esquadra.  
 
Amb aquest canvi, impulsat pel Departament d'Interior a petició de la Direcció 
General de la Policia, els serveis extraordinaris efectuats pels membres del Cos 
de Mossos d’Esquadra i dels cossos de policia dependents de les corporacions 
locals amb motiu del procés electoral es retribueixen amb la quantitat de 152 
euros per agent.  
 
Aquest sistema proposa recuperar de nou la gratificació per agent participant i 
no per local electoral i va en la línia de les gratificacions actualment existents 
en les eleccions generals, municipals i europees.  
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El Govern aprova el Decret sobre la transparència i el 
dret d’accés a la informació pública per facilitar 
l’aplicació de la Llei de Transparència 

 
 El Decret facilita l’exercici del dret d’accés a la informació pública i 

la publicació d’informació per part de l’Administració en el marc 
d’aplicació de la Llei   
 

 La nova normativa concreta quins òrgans de l’Administració han de 
publicar informació de manera proactiva, com l’han de publicar i 
com cal tramitar les sol·licituds d’accés a la informació pública 
 

 Pel que fa a la petició d’informació per part de la ciutadania, el 
Decret estableix un nou procediment que agilita la tramitació de 
resposta per part de l’Administració quan la sol·licitud del ciutadà 
és estimada   

 
El Govern ha aprovat un decret sobre la transparència i el dret d’accés a la 
informació pública que té com a finalitat garantir una implementació més 
homogènia, efectiva i exhaustiva de la Llei 19/2014 de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. La normativa clarifica conceptes jurídics i 
resol dubtes interpretatius aprofitant la valuosa experiència adquirida per les 
administracions públiques de Catalunya en l’aplicació de la Llei al llarg dels 
darrers sis anys.  
 
La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern té dos grans 
objectius: la regulació de la transparència en l’activitat pública i la regulació de 
l’accés de la ciutadania a la informació pública. S’entén la informació pública 
com l’obligació de l’Administració de facilitar la informació de dades i continguts 
sobre la seva organització, funcionament, presa de decisions i gestió de 
recursos públics, i en general tota aquella informació de què disposa per raó de 
la seva activitat. El compliment de les obligacions de transparència i les de bon 
govern i l’exercici del dret d’accés han d’afavorir la millora de la qualitat 
democràtica en el funcionament de les administracions públiques de Catalunya. 
 
El Decret aporta, doncs, claredat, matisos i concrecions a una Llei molt àmplia 
per facilitar-ne l’aplicació. Entre d’altres, desenvolupa tres àmbits de gran 
interès per a tots aquells que gestionen l’exercici de la transparència: qui ha de 
publicar informació, com cal publicar-la i com cal tramitar les sol·licituds d’accés 
a la informació pública. 
 
1. Pel que fa als subjectes que han de publicar informació, la nova normativa 
aclareix quines entitats formen part del sector públic i, per tant, han de facilitar 
informació proactivament, i defineix quines són les encarregades de tramitar les 
sol·licituds. També concreta què han de publicar determinades entitats privades 
per tal de complir amb la Llei. 
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2. El decret també destaca quins són els continguts a publicar per part de les 
administracions: la forma, el lloc o el mitjà de publicació així com els terminis 
per publicar. Per exemple, es concreten les dades de declaracions patrimonial 
i d’interessos dels alts càrrecs i personal directiu a l’Administració de la 
Generalitat que cal publicar, i es determina quina ha de ser la publicitat de les 
seves agendes públiques pel que fa als contactes i reunions mantinguts amb 
els grups d’interès. 
 
3. Una de les principals novetats del Decret, i que té un impacte directe i 
eminentment pràctic en la gestió de les sol·licituds ciutadanes d’informació 
pública, és el fet que quan una sol·licitud és estimada per part de l’Administració, 
aquesta podrà emetre una comunicació simplificada de finalització del procés, 
cosa que agilitzarà el procediment afavorint tant la ciutadania com 
l’Administració.  
 
4. Una altra novetat és la concreció de les causes legals per les quals una 
sol·licitud és admesa o no. Alhora, el Decret especifica els límits que cal tenir 
en compte a l’hora de facilitar la informació a la ciutadania. 
 
5. Atesa la ràpida evolució que ha tingut la transparència en els darrers anys a 
Catalunya, el desenvolupament de la Llei havia d’afavorir també instruments 
que posin al dia l’exercici de la Llei. En aquest sentit, val a destacar que el 
Decret dedica un capítol a regular la lliure reutilització de la informació a publicar 
amb la finalitat de permetre la seva explotació a la ciutadania mitjançant la seva 
reproducció i divulgació per qualsevol mitjà. 
 
Durant el procés d’elaboració del Decret hi ha hagut molta participació i 
col·laboració. Cal destacar el treball i aportacions del Grup de Transparència 
Local de la Xarxa de Governs Locals de Catalunya. D’altra banda, s’ha tingut 
molt en compte la tasca desenvolupada per la Comissió Interdepartamental de 
Transparència i Govern Obert i per la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 
la Informació Pública que han anat desenvolupant criteris interpretatius i 
doctrina al llarg d’aquests sis anys d’aplicació de la Llei de Transparència.   
 
Amb l’aprovació del Decret, el Govern dona compliment a la Resolució 821/XII 
del Parlament de Catalunya sobre la necessitat d'aprovar el reglament de 
desplegament de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
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El Govern deroga més de mil normes reglamentàries 
obsoletes adoptades entre el 1977 i el 1985  
  

 La iniciativa, que s’aplica a 1.247 normatives que ja no són vigents, 
té per objectiu incrementar la seguretat jurídica i millorar la qualitat 
institucional  
 

El Govern ha aprovat el Decret de simplificació de disposicions reglamentàries 
adoptades entre 1977 i 1985, que deroga les normes aprovades en aquest 
període de temps que havien estat tàcitament derogades i constata la pèrdua 
de vigència de normes temporals d’aquests anys. Aquesta mesura simplifica 
l’ordenament jurídic de 1.247 disposicions reglamentàries que ja no són 
d’aplicació, a través de la derogació expressa de 249 tàcitament derogades i la 
declaració de la manca de vigència de 998 normes temporals. Aquestes 
disposicions es podran identificar al Portal Jurídic de Catalunya com a no 
vigents.  
 
Aquesta iniciativa té per objectiu incrementar la seguretat jurídica, millorar la 
qualitat institucional i credibilitat del sector públic i fomentar un entorn favorable 
per a l’activitat econòmica. També vol reduir la dimensió de l’ordenament jurídic 
així com facilitar l’accés i el coneixement de les normes vigents.  
 
Paral·lelament, s’ha adoptat la Instrucció de la Secretaria del Govern sobre els 
decrets i ordres publicats al Portal Jurídic de Catalunya que tenen naturalesa 
d’acte administratiu, per tal de procedir a desindexar 4004 disposicions d’aquest 
portal que es poden continuar consultant a la base de dades del DOGC.  
 

Aquest Decret i la Instrucció es poden consultar, juntament amb altres 
actuacions efectuades en aquest àmbit a l’apartat de Simplificació normativa del 
Web sobre Millora de la Regulació. 
 

Facilitar l’accés a la normes vigents  
 
En data 10 de gener de 2020, el dret vigent de Catalunya està integrat per 
23.533 disposicions, segons les dades del Portal Jurídic de Catalunya. 
Aquestes inclouen normes obsoletes que no es poden identificar a priori, així 
com disposicions que —sota la forma de decret i ordre— no tenen contingut 
normatiu. Per clarificar aquesta informació a fi que un ciutadà no especialista la 
pugui consultar, resulta imprescindible derogar de forma expressa les normes 
que han quedat desplaçades per altres posteriors o han extingit els seus efectes 
pel transcurs del temps, així com classificar d’acord amb la seva naturalesa les 
disposicions publicades al Portal Jurídic de Catalunya, de manera que només 
hi constin normes i no actes administratius.  
 
La revisió sistemàtica de l’ordenament jurídic català per a la seva depuració es 
va iniciar amb el Pla de simplificació normativa 2016-2017, aprovat pel Govern 
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l’agost de 2016 a través del qual es va revisar la vigència de totes les normes 
amb rang de llei, la qual cosa va suposar la derogació de 161 que ja no eren 
d’aplicació.  
 
Posteriorment, s’ha iniciat la revisió de les normes reglamentàries, procés que 
es va sotmetre a consulta pública de la ciutadania, així com dels operadors 
econòmics i socials per obtenir la seva opinió sobre les possibles solucions. 
Això s’ha concretat ara amb la revisió de la naturalesa jurídica i vigència de 
5.251 decrets i ordres. 
 
Una premissa per a la qualitat del sistema normatiu és que aquest sigui clar i 
accessible i, per tant, fàcil de conèixer i comprendre per als ciutadans i els 
agents socials. Les actuacions de simplificació efectuades són un avanç 
important en aquesta direcció. 
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El Govern aprova un decret que regula la tramesa 
telemàtica de documents notarials a l’Agència Tributària de 
Catalunya 
 

 La nova normativa afecta la documentació relacionada amb els 
impostos sobre successions i donacions i sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats 
 

 La mesura facilitarà les actuacions administratives de comprovació 
i investigació de les obligacions tributàries i millorarà l’eficàcia en 
la lluita contra el frau fiscal 

 
El Govern ha aprovat un nou decret que regula les condicions i els terminis en 
què els notaris i les notàries amb destinació a Catalunya han de trametre 
documentació de manera telemàtica a l’Agència Tributària de Catalunya. Es 
tracta de determinats documents autoritzats a les notaries de Catalunya amb 
transcendència per a la gestió dels impostos sobre successions i donacions i 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Aquesta mesura 
facilitarà les actuacions administratives de comprovació i investigació de les 
obligacions tributàries que du a terme l’ATC i millorarà l’eficàcia de l’Agència 
catalana en la lluita contra el frau fiscal. 
 
Concretament, el Decret estableix que els notaris i notàries amb destinació a 
Catalunya han de trametre de manera telemàtica a l’ATC una declaració 
informativa resum i una còpia simple en format PDF de cada escriptura. Fins 
ara, la tramesa telemàtica de la còpia simple de les escriptures públiques només 
es feia quan era requerida de manera específica per part de l’ATC. A partir d’ara, 
el subministrament d’informació a l’agència es farà obligatòriament i amb 
caràcter general en format electrònic.  
 
Els fets imposables que es podran trametre telemàticament i les especificacions 
tècniques que s’hauran de complir es determinaran en una ordre del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda que es publicarà en 
les properes setmanes. Per garantir l’autoria, l’origen i la integritat de les còpies, 
l’enviament de la informació s’efectuarà mitjançant una connexió segura entre 
els sistemes de l’ATC i del Consell General del Notariat.  
 
Pel que fa als terminis, el Decret determina que la informació s’haurà de 
trametre dins els deu dies hàbils comptats a partir de la formalització de 
l'escriptura pública, però també preveu que aquest termini es pugui ampliar, 
excepcionalment i per causa justificada, sempre que no s’excedeixi la data límit 
de presentació de l’impost corresponent. 
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El Govern aprova l’Estratègia Logística per a la 
Internacionalització de l’Economia Catalana per al 
període 2020-2040 

 
 L’estratègia es basa en el concepte LAAS (logística com a servei): 

servei al consumidor, a la ciutadania i al teixit  productiu; i posa el 
focus en l’Agenda verda, la digitalització i l’equilibri territorial 

 
 El document, redactat per CIMALSA, fomenta la cooperació entre 

administracions i el teixit empresarial, definint el paper del sector 
públic com a impulsor i facilitador del sistema econòmic 

  
El Govern ha aprovat l’Estratègia Logística per a la Internacionalització de 
l'Economia Catalana per al període 2020-2040, que estableix com a objectiu 
principal enfortir el sistema logístic, per contribuir a la internacionalització de 
l’economia catalana i configurar un sector més eficient, multimodal, compromès 
amb el territori i la societat, en línia amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i la digitalització. 

  
La logística és de gran importància estratègica per assegurar l’aprovisionament 
i distribució de les mercaderies en tot el territori, així com les exportacions i 
importacions, i té una gran capacitat generadora de riquesa i ocupació. Així, 
segons dades de l’Observatori de la Logística (elaborat anualment per 
CIMALSA) el sector: 

  
 aporta un Valor Afegir Brut (VAB) de 29.900 milions d’euros (13,9% del 

VAB), 
 genera una ocupació directa de 128.000 persones, 
 disposa de 10 milions de metres quadrats de sòl logístic, 
 gestiona 422 milions de tones de mercaderies, de les quals 186 milions 

són de tràfic intern català, 152 milions amb la resta del món i 88 milions 
amb la resta de l’Estat, 

 més de 11.000 camions creuen La Jonquera diàriament. 
  

El document, redactat per CIMALSA per encàrrec del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, ha comptat amb una col·laboració activa del Departament 
d’Empresa i Coneixement així com amb la participació de 120 professionals i 
institucions. A través d’un ampli procés de participació, s’ha perseguit traçar una 
estratègia integral, amb una mirada àmplia a tot el territori i al sector, que busca 
complementarietat i sinergies amb les estratègies dels principals agents del 
sector, públics i privats.  
 
El text aprovat avui pel Govern constitueix un full de ruta cap a la definitiva 
consolidació del sistema logístic català. Té com a horitzó temporal les dues 
properes dècades, al llarg de les quals s’hauran de prendre aquelles decisions 
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que contribueixin a l’objectiu final, que és millorar el posicionament de 
Catalunya en un món econòmic global. També estableix prioritats més a curt 
termini per a un primer període 2020-2025.  

  
Un dels principals reptes que se’n deriven és contribuir al reequilibri territorial, 
mitjançant el desenvolupament de la logística i el reforçament i consolidació de 
clústers empresarials, entenent el territori com una xarxa interconnectada, més 
enllà del paper de les corones metropolitanes, a hores d’ara força 
congestionades. 

  
L’anàlisi comparativa amb altres territoris de la Unió Europea mostra que cal 
una aposta per  la planificació activa del transport i la logística i un consens per 
actuar de manera coordinada sobre les infraestructures, la promoció del sòl, els 
serveis i el teixit empresarial. Tot això, amb una gestió més integrada de les 
responsabilitats en matèria de logística, transport, urbanisme o empresa. 

  
El document consta de quatre apartats: una diagnosi que analitza les condicions 
de l’entorn; una definició estratègica amb 5 línies de treball; la Governança del 
Pla que preveu un òrgan de gestió que vetllarà pel seu acompliment i que es 
basarà en uns indicadors que el propi document estableix; i, finalment, uns 
àmbits prioritaris d’actuació amb 5 grups de treball per tal de desenvolupar-los. 

  
El Pla d’acció 2020-2025 consta de 5 línies estratègiques de treball: 
 

 Coordinació, regulació i promoció del sector. 
 Competitivitat del teixit empresarial. 
 Agilitat del desenvolupament del sòl logístic i intermodal. 
 Funcionalitat de la xarxa d’infraestructures. 
 Aposta decidida per la sostenibilitat. 

  
Aquests 5 eixos es concreten en 19 projectes i 60 mesures específiques 
prioritzades segons la seva importància. El text estableix un responsable 
concret, un grup impulsor (obert a noves incorporacions) i un cronograma per a 
cada projecte, així com uns indicadors de seguiment.  
 
Entre aquestes accions, destaquen: el Pla de reconversió de sòl industrial a 
logístic; la Consolidació de la tercera corona logística en els Eixos Transversal 
i de l’Ebre; la Coordinació de nodes logístics, industrials i intermodals al 
Corredor Catalunya-Aragó-Madrid; la potenciació de la multimodalitat; la 
Implantació d’apartadors ferroviaris a les vies principals; el Pla de promoció de 
Lleida com a hub agroalimentari; la Distribució urbana de mercaderies, etc. 

 
Els grups de treball que desenvoluparan els àmbits prioritaris d’actuació a curt i 
mig termini analitzaran: 
 

 La sostenibilitat, competitivitat, imatge sectorial i impacte de la Covid-19. 
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 La coordinació públic-privada. 
 El sòl logístic intermodal. 
 Els corredors logístics multimodals claus. 
 La càrrega i logística aeroportuària (amb l’anàlisi de les capacitats de 

càrrega aèria en els diferents aeroports regionals i l’anàlisi del Màster 
Plan Immobiliari del Prat) 
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El Govern dona llum verda al Pla Estratègic de 
l’Alimentació de Catalunya 2021-2026 
 

 El Pla és un full de ruta per a un sector estratègic de país, que vol 
construir un sistema alimentari sostenible, segur, resilient, 
saludable i d’accés universal, que assenta les bases del Pacte 
nacional per a l’alimentació de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 
2021-2026 i n’ha encomanat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) la cogestió i governança, així com l’impuls de les línies 
estratègiques i les iniciatives i actuacions que l’integren. L’objectiu és dotar el 
país de l’instrument necessari per articular un sistema alimentari integral, 
sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país, i basat en la seva diversitat, 
que produeixi uns aliments saludables, accessibles, i de qualitat, reconeguts 
pels consumidors i consumidores.  
 
La situació extraordinària i sense precedents generada per la pandèmia ha 
evidenciat el paper fonamental del sector agroalimentari i ha posat en relleu els 
riscos, les vulnerabilitats i les desigualtats existents, però també les oportunitats 
que cal explorar per articular un sistema alimentari més resilient i capaç de 
garantir la sostenibilitat del model. És en aquest context que el PEAC s’erigeix 
com a instrument per transformar el sistema alimentari català, vehiculant la 
consecució dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible en l’àmbit 
alimentari i alineant-lo amb les principals polítiques europees alimentaries, 
agràries, econòmiques i d’innovació. La implementació efectiva d’aquest pla ha 
de portar al desplegament de 301 actuacions en els pròxims 5 anys. 
 
El sistema alimentari és una peça clau per avançar cap a la sostenibilitat de la 
nostra societat, atès que aconsegueix generar un impacte directe en termes 
mediambientals, socials i econòmics al territori. És l’únic element que, a més de 
ser imprescindible per a la vida de les persones, estructura i vertebra d’una 
manera molt important el territori i l’economia del país. Concretament, el sector 
agroalimentari representat un 14,1% del PIB català igenera 565.700 llocs de 
treball, el 15,5% de l’ocupació catalana. 
 
Només amb el reconeixement explícit dels vincles i les relacions que 
estableixen els agents de la producció, els consumidors, els fabricants, els 
distribuïdors, la venda i la restauració, amb la salut, el medi ambient, la cultura 
i l’educació, entre altres àmbits, es pot impulsar actuacions integrals que 
abordin els reptes de futur que demanda la nostra societat.  
 
Amb aquesta premissa i amb l’objectiu de disposar d’una política alimentària 
única i compartida, construïda entre tots els agents de la cadena de valor 
alimentària, el Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació 
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(DARP) ha elaborat el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 
2021-2026.  
 
Concretant l’encàrrec del Govern, el 2017 es va crear el Consell Català de 
l’Alimentació com a estructura de participació, col·laboració, debat i consulta en 
matèria agroalimentària. Aquest espai, aglutinador de les visions dels diferents 
agents que participen en la cadena de valor alimentària, esdevé l’impulsor i el 
garant de la concreció del Pla com a instrument interdepartamental, 
intersectorial i integrador del sector agroalimentari català. El Pla aprovat avui 
pel Govern va ser referendat pel Consell el 14 de desembre passat.  
 
El document és el resultat de més d’un any de treball intens, d’un debat profund, 
del treball col·lectiu i del consens dels integrants de la cadena de valor 
alimentària, des de la producció primària fins a les persones consumidores, 
passant per les indústries d'elaboració, transformació, i distribució, el comerç i 
la restauració. En el procés d’elaboració han participat més de 350 experts en 
l’àmbit alimentari, més de 200 entitats i associacions del sector i, a través d’un 
procés participatiu obert, més de 450 ciutadans, garantint d’aquesta manera la 
multisectorialitat i transversalitat d’aquest instrument, i responent a les 
necessitats del sector, del territori i de la nostra societat. 
 
La concreció d’aquesta estratègia ha de permetre convertir Catalunya en un 
país de referència en termes d’excel·lència alimentària, reconegut i valorat com 
a tal per tots els agents de la cadena de valor alimentària, tant a escala catalana 
com estatal i internacional.   
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El Govern aprova el Pla de protecció del medi natural i 
el paisatge de l’Alta Garrotxa 
 

 El document s’ha elaborat amb la col·laboració del Consorci de 
l’Alta Garrotxa i els 11 ajuntaments que l’integren, i respon a una 
llarga reivindicació per deixar enrere les estrictes normes que han 
regit aquest espai durant 23 anys, tot i que havien de ser temporals 
 

 El document proposa una doble estratègia de gestió de l’espai, la 
renaturalització dels ecosistemes o la seva conservació partint de 
l’aprofitament tradicional dels recursos naturals, sempre basada en 
la voluntarietat i l’acord amb els propietaris dels terrenys 
 

 Preveu una inversió de 5,6 milions en 10 anys en mesures de 
foment, gestió directa, estudis i programes de seguiment, formació, 
sensibilització i educació ambiental, vigilància i governança, a 
càrrec sobretot del Fons del patrimoni natural  
 

El Consell Executiu ha aprovat el Pla de protecció del medi natural i del paisatge 
de l’Alta Garrotxa, que és el document que determina la protecció, l’ordenació i 
la gestió d’aquest espai natural protegit. En aquest sentit, els plans de protecció 
són l’instrument que preveu la Llei 12/1985, d’espais naturals, per a l’ordenació 
i gestió dels espais naturals protegits de Catalunya. Tanmateix, fins ara l’Alta 
Garrotxa es regia per unes normes especials de protecció aprovades l’any 
1995, que havien de tenir un caràcter temporal però que encara són vigents. 
Per això, l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 
ESNATURA va prioritzar l’elaboració del Pla de protecció de l’Alta Garrotxa dins 
del període 2020-2030.  
 
Per tant, aquest pla respon a una reivindicació històrica del territori, ja que 
permet superar aquestes normes especials molt restrictives, pensades per ser 
aplicades durant un o dos anys mentre no es redactava el pla, però que fa 23 
anys que funcionen. 
 
El Pla marca els objectius de l'espai, estableix la zonificació, regula els usos del 
sòl i l'aprofitament dels recursos naturals, ordena l'ús públic i de gaudi de l'espai 
i estableix les mesures normatives i d’actuació necessàries per a conservar el 
patrimoni natural, i la qualitat paisatgística de l’espai. També estableix les 
mesures de promoció socioeconòmica i de governació de l'espai.  
 
Preveu una inversió de 5,6 milions en 10 anys per les mesures de foment, gestió 
directa del Departament, estudis i programes de seguiment, formació, 
sensibilització i educació ambiental, vigilància i governança. La major part anirà 
a càrrec del Fons del patrimoni natural, que haurà de prioritzar aquestes 
despeses. 
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Després de l’aprovació del document inicial el març del 2019, s’ha sotmès a 
extens període d’informació pública i consulta institucional, per aplegar el màxim 
consens del territori i els agents implicats i afectats. En total, s’han rebut 222 
al·legacions, i aportacions, de 151 persones i entitats.  
 
Fruit d’aquest procés de participació, el document que ara s’aprova incorpora 
diverses novetats respecte del text inicial, entre les quals, cal remarcar que la 
gestió de les finques en règim de dinàmica natural i renaturalització sigui 
sempre voluntària i acordada amb els propietaris dels terrenys. 
 
32.860 ha i 11 municipis 
 
El Pla abasta les 32.860 hectàrees de l’espai natural protegit, repartides per 11 
municipis de les comarques de la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Ripollès. 
Concretament, inclou terrenys dels termes municipals d’Albanyà, Cabanelles, 
Maçanet de Cabrenys, Sant Llorenç de la Muga, Beuda, Vall de Bianya, 
Montagut i Oix, Sales de Llierca, Sant Joan les Fonts, Tortellà i Camprodon.  
 
Dues grans estratègies de gestió i diverses àrees d’atenció especial 
 
A més de regular les activitats, el pla diferencia dues grans estratègies de 
gestió. Així, distingeix una zona de foment de la dinàmica natural, que és la 
zona on es busca incrementar el potencial natural, i una zona de gestió 
sostenible, que és el règim general de protecció de l’espai. 
 
La zona de foment de la dinàmica natural inclou únicament terrenys públics 
que poden tenir un gran potencial de renaturalització i millora ecològica dels 
ecosistemes, i de la flora i la fauna silvestre. Això, inclou la possibilitat de 
generar noves activitats d’interès local a partir del concepte de producció de 
natura que es basa en l’aprofitament econòmic del terreny per a l’observació 
de natura i principalment de la fauna. 
 
A les finques privades o de propietat municipal, la Generalitat ofereix als 
propietaris interessats la possibilitat de sumar-se a aquesta estratègia 
incorporant la totalitat o part de les seves finques, de manera voluntària, 
mitjançant la signatura de convenis o altres mesures de foment amb el 
Consorci de l’Alta Garrotxa i el Departament de Territori i Sosteniblitat. En 
aquest context, es preveuen línies d’ajut per fomentar activitats com el turisme 
de natura i, en especial, l’observació de la fauna. Si el propietari no opta pel 
model de gestió de renaturalització de la seva finca, aquesta se seguirà regint 
per la normativa general de l’espai, on s’admeten infraestructures, 
instal·lacions, edificacions, aprofitaments tradicionals dels recursos naturals i 
activitats de lleure i gaudi de l’espai, sempre de manera compatible amb la 
conservació dels valors naturals i culturals de l’espai. En aquest sentit, el pla 
també vol ajudar, amb altres mesures de foment, a les finques que obtin per 
aquest model, principalment pel que fa a la ramaderia extensiva.  
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Finalment, el pla estableix diverses àrees d’atenció especial. Es tracta 
d’aquells àmbits on, per les seves característiques específiques, 
determinades actuacions resten prohibides o, al contrari, són els únics on s’hi 
poden desenvolupar. És el cas de determinats hàbitats i de petites peces de 
bosc que exigeixen una gestió diferenciada, com ara les castanyedes, les 
teixedes ibèriques, les deveses i diversos tipus de prats. També aquells 
espais on es permeten, de forma regulada, activitats com l’escalada, el 
barranquisme, l’enlairament  sense motor o el bany, per exemple. 
 
Convenis i acords amb el territori 
 
El pla aposta per una gestió de l’espai en coordinació amb la resta 
d’administracions (especialment amb el Consorci de l’Alta Garrotxa), els 
propietaris i els diversos actors del territori per tal de garantir una 
implementació robusta i compartida. En aquest sentit, preveu la possibilitat 
d’establir una gran diversitat de convenis de cooperació. Destaquen la 
signatura d’un conveni amb el Consorci de l’Alta Garrotxa i també la creació 
de diverses taules de governança amb diferents actors socioeconòmics 
(ramaderia, propietat i gestió forestal, prevenció d’incendis, recerca i 
conservació del patrimoni natural, etc.). 
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El Govern obre la consulta prèvia per a l’elaboració del 
règim sancionador de la Llei d'igualtat de tracte i no-
discriminació 
 

 Aquest tràmit és el primer pas per elaborar el reglament que 
desplegarà i concretarà la Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació 
aprovada el passat 30 de desembre 
 

 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre aquesta 
consulta prèvia de forma telemàtica a tota la ciutadania 

 
El Govern, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha 
obert un procés de consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Projecte de decret 
de règim sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació. 
L’aprovació d’aquest reglament és un mandat legal que es deriva de la Llei 
19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. 
 
En aquest tràmit, obert a la ciutadania, s’informa dels problemes que pretén 
solucionar el futur Decret de règim sancionador en matèria d'igualtat de tracte i 
no-discriminació, els objectius a assolir, les possibles solucions alternatives 
normatives i no normatives, i els impactes socials més rellevants de les opcions 
considerades. 
 
La Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació té 
com a objectiu fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per 
raó d’origen, fenotip, pertinença a grup ètnic, sexe, orientació o identitat de 
gènere, de religió o conviccions, capacitat, discapacitat, edat, o per altra 
condició social o personal. Alhora, pretén promoure l'erradicació del racisme, la 
xenofòbia l’LGBTIfòbia i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos 
i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les 
persones. 
 
La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació també té la finalitat de 
protegir les víctimes, que aquestes tinguin mecanismes clars per vehicular les 
seves denúncies i implicar tothom —incloses les administracions públiques i el 
sector privat— en la lluita contra la discriminació. És una llei de caràcter 
transversal que té per objecte la planificació de polítiques públiques per a la 
prevenció i l’erradicació d’accions discriminatòries en l’àmbit públic i privat. 
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El Govern estudia la creació d’un programa 
d’identificació genètica per trobar nadons robats 

 
 La comissió formada per Justícia, Salut i Interior presenta 

l’estratègia per esclarir els fets i atendre’n les víctimes  
  
El Govern ha rebut un informe de la Comissió per la desaparició forçada de 
menors, coordinada pel Departament de Justícia i amb la participació dels 
departaments de Salut i d’Interior, que planteja la creació d’un programa 
d’identificació genètica per resoldre casos de nadons robats.  
La proposta passa per confeccionar una base de dades amb l’ADN de persones 
adultes amb sospites d’haver estat sostretes de les seves mares biològiques i 
una altra base de dades amb els perfils genètics de possibles mares i familiars 
víctimes de robatoris de nadons. Els encreuaments genètics permetran la 
identificació de la persona cercada.  
 
L’estratègia inclourà una campanya informativa i de difusió per aconseguir el 
màxim nombre de mostres genètiques possibles.  
 
Pla d’accions 
 
El programa d’identificació és un dels punts del pla d’accions que la Comissió 
ha presentat aquesta setmana al Govern. Aquest grup de treball ha estat 
treballant durant un any per elaborar una proposta d’estratègia per a 
l’esclariment dels fets, la reparació de les víctimes i la imputació de 
responsabilitats en els casos dels nadons robats.  
 
El Govern estudiarà el document i, si ho considera, podria implementar un 
programa i dotar-lo de recursos econòmics i de personal.  
 
Registre de casos 
 
El pla d’accions inclou també la creació d’un registre o base de dades amb  
nadons i familiars de víctimes de les sostraccions, on hi apareixeria tota la 
informació relativa a les circumstàncies de la desaparició que puguin ser 
utilitzades per resoldre els casos.  
 
L’estratègia, en el mateix sentit, preveu una recollida de dades i informació d’ 
expedients, arxius de maternitats i centres mèdics presumptament implicats, 
registres civils, jutjats de pau, esglésies, presons, arxius judicials i fons històrics 
i biblioteques.  
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Investigació i persecució dels delictes 
 
El document també aposta per promoure davant els organismes, 
administracions i poders públics competents les investigacions en tràmit i obrir-
ne d’ofici de noves.  
 
Oficina especialitzada 
 
El grup de treball també planteja la creació d’una oficina especialitzada per 
atendre i orientar les víctimes, amb la creació d’un Portal de Transparència, 
Restauració i Aportació de Dades. En la mateixa línia, proposa formar 
professionals i crear un grup especialitzat per preparar possibles retrobaments.  
 
Els nadons robats  
 
Els primers casos de nadons robats es produeixen a les acaballes de la Guerra 
Civil, com a mètode de repressió del règim franquista contra les dones 
republicanes empresonades i exiliades. Els fills en edat primerenca eren 
sostrets de les seves mares biològiques i ingressats en institucions d’acollida 
estatals amb la finalitat de lliurar-los a famílies afins al règim.   
 
Cap als anys 50, la sostracció de menors es converteix en un negoci amb la 
justificació ideològica i moral del nacionalcatolicisme. Les víctimes eren mares 
solteres, mares menors d’edat, prostitutes o dones sense recursos.  Als anys 
80 i primers 90, el fenomen persisteix com un negoci amb una xarxa criminal de 
professionals consolidada amb pediatres, maternitats i religiosos.  
 
Segons l’Observartori de les Desaparicions Forçades de Menors, hi ha 400 
denúncies de particulars presentades entre el 2010 i el 2014. La mateixa font, 
però, calcula en desenes de milers els casos de nadons robats a tot l’Estat, tot 
i que no existeix cap càlcul fiable sobre l’abast del fenomen a Catalunya. La 
major part dels casos ja han prescrit. La majoria de denúncies queden arxivades 
per la dificultat d’identificar els suposats responsables dels fets.  
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El Govern destina 10 milions d’euros a la realització de 
projectes pilot de compra pública d’innovació en 
matèria de recollida selectiva 
 

 Aquesta subvenció té com a objectiu promoure la implantació de 
models més eficients de recollida selectiva de residus  

 
El Govern ha aprovat les despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs 
de la partida de transferència a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, per atendre la convocatòria de 
subvencions per a la realització de projectes pilot de compra pública d'innovació 
en matèria de recollida selectiva de residus municipals, per un import total de 
10 milions d’euros.  
 
Aquest import es distribuirà d’acord amb les següents anualitats:  
 

Any Import 
2021 2.500.000,00 €
2022 5.000.000,00 €
2023 2.500.000,00 €

TOTAL 10.000.000,00 €
 
La finalitat principal d'aquesta línia de subvencions és promoure la implantació 
de models més eficients de recollida selectiva de residus per assolir els 
objectius establerts en el Programa General de Prevenció i Gestió de Residus 
de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) d'acord amb la normativa de la UE, i 
aportar solucions innovadores als següents reptes plantejats: 
 

 Estendre els resultats assolits en sistemes personalitzats de recollida 
selectiva a àmbits territorials de més població i a municipis més grans 
dels que actualment disposen d'aquests sistemes personalitzats, 
mitjançant sistemes innovadors que involucrin tota la població i provoquin 
canvis reals en els hàbits de la societat. 

 Introduir canvis en els sistemes de recollida selectiva dels comerços i 
activitats de serveis, així com dels productors de residus assimilables a 
municipals perquè considerin prèviament la prevenció, facin la separació 
en origen, s’involucrin en tota la cadena del procés de valorització i 
garanteixin la correcta destinació, amb el doble objectiu de valoritzar els 
seus propis residus i de servir de model impulsor dels canvis en els 
comportaments de la ciutadania. 

 Disposar d'un sistema de monitoratge transparent i accessible, amb 
l'objectiu que els ciutadans i les activitats econòmiques que produeixen 
residus municipals puguin conèixer l'impacte directe del seu 
comportament vers els índexs de prevenció i de recollida selectiva del 
seu territori. Aquest sistema ha de permetre a les administracions 
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públiques accedir a la informació i adaptar les seves actuacions en funció 
dels resultants obtinguts i replantejar el sistema per millorar l'eficàcia del 
servei públic, tant des del punt de vista ambiental com econòmic i social. 
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El Govern destina 2,9 milions d’euros a l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per atendre la 
convocatòria d’enguany del Pla de Doctorats 
Industrials 
 
El Govern ha aprovat transferir 2.919.200 euros a l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR), del Departament d’Empresa i 
Coneixement, per atendre la convocatòria de l’any 2021 d'ajuts a empreses i 
centres de recerca per desenvolupar projectes del Pla de Doctorats Industrials.  
  
El Govern va crear Pla de Doctorats Industrials el 2012 amb l’objectiu de 
contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, 
captant talent i formant doctors per desenvolupar projectes d’R+D+I a les 
empreses. El pla permet que les universitats i els centres de recerca 
transfereixin tecnologia i coneixements a l’entorn productiu, i que les empreses 
atreguin  persones amb coneixements i competències d’alt valor afegit. 
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El Govern transfereix 1,2 milions d’euros al Barcelona 
Supercomputing Center per fer front a les despeses del 
2021 
 
El Govern ha aprovat transferir 1.289.000 euros al Departament d’Empresa i 
Coneixement per ajustar el pressupost del Consorci Barcelona Supercomputing 
Center - Centre Nacional de Supercomputació per fer front a les despeses 
corrents i d’inversió aprovades per al 2021. 
 
El Barcelona Supercomputing Center és una gran infraestructura científica i 
centre de recerca líder en el desenvolupament de tecnologia. La seva capacitat 
d'influència es concreta en l'establiment d'aliances amb companyies 
multinacionals i amb la incidència en l'atracció de seus internacionals, així com 
en la promoció de la creació de noves empreses derivades. 
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El Govern destina 72.000 euros al programa d’ajuts de 
foment de les llengües a la universitat INTERLINGUA  

 
 El programa concedeix ajuts per a actuacions de foment i ús del 

català, l’occità, la llengua de signes catalana i les terceres llengües 
al sistema universitari de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat una aportació de 72.000 euros per atendre les despeses 
de la convocatòria d’ajuts a les universitats catalanes per al foment i l’ús de les 
llengües en l’àmbit universitari, INTERLINGUA. Aquest finançament es 
concretarà per mitjà d’una transferència de crèdits des del pressupost del 
Departament de Cultura al del Departament d’Empresa i Coneixement, que 
finança aquesta convocatòria amb una aportació de 551.779 euros. L’import 
global de la convocatòria per a l’any 2021 quedarà fixat així en 623.779 euros. 
  
El programa INTERLINGUA concedeix ajuts per a actuacions de foment i ús del 
català, l’occità, la llengua de signes catalana i les terceres llengües en l’àmbit 
de les universitats del sistema universitari de Catalunya. S’hi inclou l’oferta de 
cursos virtuals i semipresencials de català a les plataformes Parla.cat i Aula 
Mestra de la Direcció General de Política Lingüística, així com el suport a cursos 
virtuals de terceres llengües; els ajuts per a l’elaboració de nous materials 
didàctics, preferentment virtuals, eines d’avaluació continuada, tests i proves de 
nivell en línia, entre d’altres. També per a l'elaboració de materials i la creació 
de cursos adreçats als estudiants internacionals que arriben a les universitats 
catalanes o als estudiants catalans que participen en programes de mobilitat 
internacional, o per a l’elaboració de recursos lingüístics que condueixin a 
incrementar la docència i la recerca en les llengües de la convocatòria. 
 
Es presenta en dues modalitats d’ajuts. D’una banda, l’adreçada a projectes en 
el conjunt del sistema universitari de Catalunya, que inclou projectes 
interuniversitaris o d’accés lliure que poden beneficiar tot el sistema universitari. 
De l’altra, per a actuacions pròpies i específiques de les universitats, que inclou 
projectes que impulsa cada universitat amb caràcter intern, el resultat dels quals 
se circumscriu a l’àmbit intrauniversitari. 
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El Govern destina 2 milions d’euros per atendre 
l’increment de despesa en l’organització de les PAU 
derivat de la Covid-19 

 
 Des de l’inici de la pandèmia el Govern ha transferit 38,7 milions 

d’euros al sistema universitari català per fer front a les despeses 
extraordinàries derivades de la pandèmia 

 
El Govern ha aprovat avui transferir 2 milions d’euros al Departament 
d’Empresa i Coneixement per atendre l’increment de despesa derivat de 
l’impacte de la Covid-19 en l’organització de les proves d’accés a la universitat 
de l’any 2021 (PAU). 
 
Amb aquesta nova aportació, el Govern ja ha transferit des de l’inici de la 
pandèmia un total del 38,7 milions d’euros al sistema universitari català per fer 
front a les despeses extraordinàries derivades de la situació d’emergència 
sanitària. El Govern va destinar 20 milions d’euros a l’octubre i 16,7 milions 
d’euros més al desembre a les universitats per contribuir a l’adaptació 
necessària dels centres a l’activitat no presencial durant la finalització del curs 
2019-2020 i també en l’inici del curs actual 2020-2021.  
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Altres Acords 
 
El Govern denega l’oficialització de l’escut heràldic de Vallfogona de 
Balaguer   
  
El Govern ha denegat l’oficialització de l’escut heràldic de Vallfogona de 
Balaguer (Noguera) després que la Direcció General d’Administració Local i 
l’Institut d’Estudis Catalans haguessin emès informes desfavorables a la 
proposta i l’Ajuntament de la localitat no hagués presentat al·legacions a la 
denegació.  
 
 
El Govern aprova la contractació del servei de neteja i desinfecció de 
vehicles de Mossos d’Esquadra adscrits a la comissaria de Lleida 
 
El Govern, a proposta del conseller d’Interior, formalitza la contractació 
d’emergència i amb caràcter retroactiu del servei de neteja i desinfecció de 
vehicles adscrits a la comissaria de Lleida per al període del 30 d’abril al 30 de 
juny de 2020, valorat en 2.715,10 euros, i el mateix servei de neteja i desinfecció 
de la resta dels vehicles de la Regió Policial Ponent per al període de maig i 
juny de 2020, valorat en 4.065,60 euros, per tal de respondre a la situació 
d’emergència sanitària provocada per la Covid-19. 
  
 


