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El Govern aprova el Decret que regula la inspecció 
educativa 
 

 Un impuls al lideratge pedagògic, al suport a processos 
d’actualització i millora dels centres i al treball en equip i en xarxa 

 
El Govern ha aprovat el Decret de la Inspecció d’Educació, una norma que 
actualitza l’anterior Decret 266/2000, previ a la Llei d’educació de Catalunya, 
per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals del sistema educatiu.  
 
Amb aquest nou desplegament normatiu, es vol garantir la qualitat de la funció 
inspectora en el present marc d’autonomia de centres, potenciant l’expertesa 
individual i col·lectiva com a clau de l’organització, el treball en equip i en xarxa 
i una major integració d’actuacions amb els agents socioeducatius del territori, 
així com millorant la singularització de les actuacions de la Inspecció a cada 
centre. 
 
El Decret concreta les finalitats de la Inspecció i n’actualitza les funcions i la 
manera d’exercir-les.  
 
Els principals objectius dels canvis introduïts són: 
 

- Contribuir a la qualitat, l’equitat i la inclusió educatives 
- Enfortir el lideratge educatiu de les direccions dels centres i l’exercici de 

l’autonomia. 
- Promoure projectes de transformació educativa dels centres. 
- Afavorir el desenvolupament professional dels professionals docents. 
- Protegir els drets dels alumnes. 
- Potenciar el treball coordinat i en xarxa dels centres, serveis educatius i 

serveis socioeducatius i de salut d’un territori. 
- Incorporar l’acompanyament en l’exercici de les funcions, el treball en 

equip i l’adequació al context de cada centre. 
 
S’atorga una especial importància a l’acompanyament als centres educatius, 
amb una visió més horitzontal de les relacions entre inspectors i direccions dels 
centres, i donant una especial importància al treball des de la proximitat, a la 
presència continuada en els centres i al compromís amb la seva millora i èxit 
educatiu. 
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El Govern fomenta l'acreditació de competències 
digitals de la ciutadania i potencia el model 
descentralitzat de l'ACTIC 
 

 El Govern actualitza la regulació de l’acreditació de competències 
en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) 

 
 El nou decret millora el model d’acreditació per respondre a 

l’evolució de les TIC 
 

 També regula els centres col·laboradors i els òrgans de 
l’Administració que formen l’estructura organitzativa de l’ACTIC 

 
El Govern ha aprovat un nou decret pel qual es regula l’acreditació de 
competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i el 
procediment per obtenir-la. El Decret revisa i actualitza la regulació que es va 
fer el 2009 relativa a l’ACTIC per garantir-ne l’adaptació al marc europeu de 
competències digitals i a la normativa i els criteris sobre simplificació 
administrativa que s’han aprovat en els últims anys. 
 
També és objecte d’aquest Decret la regulació dels centres col·laboradors i els 
òrgans de l’Administració, que conjuntament formen l’estructura organitzativa 
de l’ACTIC. En definitiva, amb la nova regulació es persegueix afavorir la 
racionalització i la simplificació administratives, així com actualitzar el model 
d’acreditació, de manera que respongui adequadament a l’evolució de les TIC. 
 
El certificat ACTIC, expedit per la Generalitat, permet demostrar el nivell de 
coneixement en tecnologies de la informació i la comunicació davant qualsevol 
empresa o administració pública. Els certificats compten amb tres nivells: bàsic, 
mitjà i avançat. 
 
Principals novetats  
 
Aquest Decret presenta novetats significatives en diversos àmbits. Com que la 
realitat de la societat digital i de les TIC canvia de forma ràpida i constant, els 
continguts a acreditar i la seva estructura s'han separat del redactat de la norma, 
de manera que, en endavant, es regularan per mitjà d'una ordre de la persona 
titular del departament en matèria de societat digital. Aquest canvi permetrà 
que, en els propers mesos, es pugui aprovar una nova estructura de continguts 
adaptada al marc europeu de competències digitals (DigComp) i que l'ACTIC 
es mantingui alineada amb aquest marc en el futur. 
  
D'altra banda, es vol aconseguir un major dinamisme a l'ecosistema dels 
centres col·laboradors en què les persones aspirants poden fer les proves 
d'avaluació de l'acreditació. D'aquesta manera, es busca atendre millor les 
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necessitats d'avaluació de les competències digitals al territori. Per aquest 
motiu, s'ha simplificat i agilitzat el procés d'autorització de centres.  
A més, amb l'objectiu de prestar un millor servei a la ciutadania i evitar 
desplaçaments llargs per fer revisions d'examen quan hi ha discrepàncies amb 
la nota obtinguda, s'ha introduït la revisió d'examen en modalitat telemàtica que 
es podrà fer des d'un dels centres col·laboradors. 
Finalment, amb l'objectiu que les persones puguin obtenir un certificat en algun 
dels nivells de l'ACTIC mentre estiguin cursant l'educació obligatòria, s'ha 
suprimit el mínim d'edat de 16 anys que hi havia fins ara. 
 
Certificats ACTIC 
 
L’ACTIC acredita la competència digital, és a dir, com s’apliquen els 
coneixements, habilitats i actituds que es posseeixen en l’àmbit de les 
tecnologies de la informació i comunicació per assolir objectius determinats amb 
eficàcia i eficiència. 
 
L’avaluació es fa mitjançant una prova de competència digital, però a més 
incorpora continguts relacionats amb la societat digital, la protecció de les dades 
personals, la cultura digital i les bones pràctiques. 
 
Aquest certificat, a banda de demostrar el nivell en competència digital, també 
busca promoure la capacitació digital de la ciutadania, contribuir al foment de la 
formació de competències en l’ús de les TIC i a la reducció de la bretxa digital, 
entre d’altres propòsits. 
 
En el cas de l’oferta de llocs de feina dins de l’administració, estar en possessió 
dels certificats ACTIC es podrà valorar com a mèrit o establir com a requisit de 
participació en els processos de provisió de llocs de treball o de selecció de 
personal.  
 
D’acord amb els nivells de competència, s’estableixen tres tipus de certificats:  
 
- Certificat bàsic, que acredita un domini elemental de les TIC, és a dir que 

l’usuari s’ha iniciat en el coneixement de les TIC i està familiaritzat amb els 
conceptes bàsics de la societat digital. 

- Certificat mitjà, que acredita un domini efectiu de les TIC i que l’usuari ha 
assolit una cultura digital que li permet desenvolupar-se amb seguretat en la 
societat digital. 

- Certificat avançat, que acredita un domini avançat de les TIC en àmbits 
específics d’aplicació, amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions 
de les TIC i construir-ne usos alternatius. Per obtenir el certificat avançat cal 
tenir el mitjà. 

 
La persona que desitgi acreditar les seves competències en TIC haurà d’omplir 
la sol·licitud d’inscripció al portal ACTIC, donant-se d’alta del sistema i fer la 
reserva telemàtica del centre col·laborador on es realitzarà la prova, que es farà 
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en línia. Un cop finalitzada la prova, si la qualificació és d’apte, el sistema ACTIC 
genera automàticament el certificat corresponent. 
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El Govern reserva 22 milions d'euros a contractes amb 
entitats que fomenten la integració i inserció social al 
mercat laboral 
 

 Tot i l’impacte sobre l’activitat contractual de la Covid-19 en 
l’exercici 2020, la Generalitat va destinar 23,1 milions d’euros, un 
5,21% més de l’objectiu reservat, a contractar empreses 
d’integració de persones amb discapacitats i d’inserció de 
col·lectius desafavorits 
  

El Govern ha aprovat reservar 22 milions d’euros del total de la seva 
contractació pública per al 2021 al foment dels objectius socials. Aquest import 
és la suma total de les quantitats que els departaments de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic han de reservar aquest exercici per adjudicar 
contractes a entitats que fomentin la integració de persones discapacitades i a 
la inserció social de col·lectius desafavorits. Aquí s’inclouen els Centres 
Especials de Treball d’Iniciativa Social (CETIS) i les empreses d’inserció, o que 
tinguin en plantilla més d’un 30% de treballadors amb discapacitat o en situació 
d’exclusió social. 
  
La Generalitat va començar a fer reserves socials per afavorir la contractació 
l’any 2002 i, d’aquesta manera, es va convertir en la primera administració de 
l’Estat en aquesta matèria. L’objectiu és doble: d’una banda, fer de la 
contractació pública una veritable eina per assolir polítiques públiques de 
generació d’ocupació per als col·lectius més vulnerables; de l’altra, donar suport 
institucional indirecte a la important tasca que duen a terme els centres i 
empreses que s’hi dediquen. Aquesta política també s’emmarca en la línia 
fixada per la directiva europea de contractació pública del 2014, que té com a 
finalitat facilitar l’accés d’aquestes entitats a la contractació pública, i en la Llei 
9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, que estableix que les 
administracions públiques territorials han de fixar mitjançant un acord el 
percentatge o la quantia d’aquesta reserva. 
  
D’acord amb el text aprovat avui pel Govern, la Direcció General de 
Contractació serà l’encarregada de fer-ne el seguiment. En aquest sentit, cada 
vegada que s’adjudiqui un contracte reservat, els òrgans responsables 
d’aquesta unitat a cadascun dels departaments i entitats del sector públic 
hauran de comunicar-ho a la Direcció General mitjançant un formulari, com a 
mínim, amb una periodicitat bimensual. Així mateix, s’haurà de fer constar 
l’existència d’aquest contracte a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública i al Registre Públic de Contractes, dins l’apartat “Reserva social”. 
  
L’impacte de la pandèmia de la Covid-19 
  
Més enllà de l’impacte que la Covid-19 ha tingut sobre el sistema de salut i 
l’economia, l’acord de Govern també subratlla els efectes provocats sobre 
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l’activitat contractual ordinària de l’administració catalana durant l’exercici 2020. 
No obstant això, l’any passat la Generalitat va adjudicar un total de 
23.147.929,61 euros a la contractació reservada a objectius socials, que 
representa un 5,21% de la quantitat reservada prevista. 
  
Quantia de la reserva de contractació per departaments per a l’any 2021 
  
  
Departament 
(Incloses entitats sector públic adscrites)

IMPORT (€) 

Presidència 520.000 €
Vicepresidència i Economia i Hisenda 385.000 €
Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència 

52.000 €

Interior 508.300 €
Educació 400.000 €
Salut 6.924.350 €
Territori i Sostenibilitat 4.917.900 €
Cultura 350.000 €
Justícia 1.173.000 €
Treball, Afers Socials i Famílies 5.688.950 €
Empresa i Coneixement 600.000 €
Polítiques Digitals i Administració Pública 175.000 €
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 305.500 €
TOTAL 22.000.000 €
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El Govern destina 18 milions d’euros per pal·liar els 
efectes de la pandèmia 
 

 El pressupost permetrà cobrir les despeses del 2020 de compra de 
material de protecció per als professionals dels centres, 
d’indemnitzacions per al tancament temporal de les empreses del 
menjador, i dels plans educatius d’entorn  
 

El Govern ha aprovat destinar 18 milions d’euros al pressupost del Departament 
d’Educació per pal·liar els efectes ocasionats per la pandèmia de la Covid-19 
en l’activitat dels centres docents, i per garantir la seguretat dels treballadors 
públics. 
 
Amb motiu de l’actual situació provocada per l’emergència sanitària, durant el 
2020 es van iniciar diverses actuacions des del Departament d’Educació per 
pal·liar-ne els efectes tant en els centres com en els treballadors. El pressupost 
que ara s’amplia permetrà afrontar les despeses ocasionades durant el 2020 en 
un seguit d’actuacions: 
 
- Contracte de compra d’elements de protecció. A finals del 2020 es va iniciar 
la tramitació d’un contracte de subministrament d’equipament de protecció per 
un import de 10.596.151 euros. L’import permet garantir la continuïtat de 
l’activitat lectiva als centres educatius amb les mesures de protecció establertes 
per al professorat. 
 
- Pagament d’indemnitzacions pel tancament que es va realitzar, durant el 
període març-juny de 2020, dels menjadors escolars dels centres que gestionen 
directament el servei. El crèdit, que té un import de 2.500.000 euros, permet fer 
els pagaments als centres que ja han presentat la documentació justificativa per 
tal que facin efectiu els pagaments als proveïdors. Aquestes empreses van tenir 
una aturada en la seva activitat durant els mesos de confinament i van continuar 
assumint despeses sense cap compensació.  
 
- Resolució de recursos de la convocatòria d’ajuts a les activitats extraescolars, 
per valor de 200.000 euros.  
 
- Tramitació de les addendes als convenis per als Plans Educatius d’Entorn en 
el marc del Programa de Millora de les Oportunitats Educatives (PMOE), per 
valor de 5.431.075 euros.  
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El Govern destina 5 milions més en ajuts directes a 
centres comercials, locals de més de 400 m2 i 
esdeveniments firals afectats per les restriccions de la 
Covid-19 
 

 El Govern ha aprovat transferir 5 milions d’euros dels Fons 
extraordinaris al Departament d’Empresa i Coneixement, que 
s’afegeixen als 10 milions traspassats fa quinze dies per posar en 
marxa dues noves línies d’ajuts per a aquests sectors 
 

 En total es destinaran 10 milions a locals de centres, galeries i 
recintes comercials i establiments de més de 400 metres quadrats i 
5 milions per a esdeveniments firals 
 

 En els propers dies es publicaran les bases de les dues noves línies 
d’ajut 

 
El Govern ha autoritzat transferir 5 milions d’euros addicionals dels Fons 
extraordinaris al Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del 
Departament d’Empresa i Coneixement per reforçar les dues noves línies 
d’ajuts directes adreçats a locals de centres comercials i establiments de més 
de 400 m2, i per a esdeveniments i recintes firals afectats per les mesures de 
contenció de la Covid-19, que s’activaran en breu. 
 
Els 5 milions d’euros d’avui se sumen als 10 milions transferits fa dues setmanes 
per posar en marxa aquestes dues noves línies d’ajuts, que comptaran amb una 
dotació total de 15 milions d’euros.  
 
De l’import global, es destinaran 10 milions d’euros aajuts directes per a locals 
de centres, galeries i recintes comercials i per a establiments de més de 400 m2 
que han estat tancats del 7 de gener fins al 28 de febrer, d’acord amb les 
restriccions aprovades pel Procicat. 
 
Es tracta de la tercera línia d’ajuts que posa en marxa el Govern, a través del 
Departament d’Empresa i Coneixement, adreçada específicament als centres 
comercials per pal·liar els efectes econòmics derivats de les restriccions 
sanitàries de la Covid-19.  
 
Els 5 milions restants seran per a una nova línia d’ajuts per a esdeveniments i 
recintes firals. S’hi podran acollir els organitzadors de fires d’àmbit local, 
comarcal i nacional, i els recintes firals. En els propers dies es publicaran les 
bases conjuntes de les dues noves línies d’ajut. 
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El Govern aprova un conveni amb la Universitat 
d’Andorra per a la formació de llevadores 

 
El Govern ha aprovat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre la 
Generalitat, mitjançant el Departament de Salut, l’Institut Català de la Salut i la 
Universitat d’Andorra, per a la formació d’estudiants d’Andorra en l’especialitat 
d’infermeria obstetricoginecològica (llevadoria). El programa inclou 
l’ensenyament teòric impartit pel Departament de Salut en l’especialitat 
esmentada i les pràctiques clíniques desenvolupades en un hospital acreditat 
per a la formació de llevadores.  

 
D’aquesta manera, es satisfà la voluntat d’aquesta universitat de potenciar la 
qualitat i la innovació i incrementar així el valor afegit a la formació dels seus 
professionals. En aquest sentit, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, centre 
dependent de l’ICS, facilitarà, coordinarà i gestionarà la tutorització de la 
formació clínica, avaluarà les activitats docents i tramitarà les certificacions 
corresponents a les persones en formació d’Andorra de l’especialitat 
esmentada. 
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El Govern aprova la modificació dels estatuts de 
l’Institut Ramon Muntaner 
 

 El canvi intensifica la presència del territori i de la societat civil 
gràcies a la incorporació de representants dels Ateneus, aliats 
imprescindibles d’aquesta fundació dels centres d’estudis de parla 
catalana 

 
El Govern, a proposta de la conselleria de Cultura, ha aprovat modificar diversos 
articles dels Estatuts de l’Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada dels 
Centres d’Estudis de Parla Catalana (IRMU), que fan referència a la seva 
composició i als seus òrgans de govern. L’actual patronat de l’IRMU està format 
per membres designats per la Generalitat i per la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC).  
  
L’Acord de Govern que avui s’ha aprovat amplia de 14 a 16 membres la 
composició del patronat que regeix l’IRMU, al qual s’incorporen dos patrons 
designats per la Federació d’Ateneus de Catalunya. Amb això, la composició 
d’aquest patronat passa a ser majoritàriament privada i, per tant, facilita que la 
gestió dels projectes i iniciatives de l’IRMU estigui plenament en mans del teixit 
cultural català de base —tot i que es manté la presència i el suport institucional 
del Departament de Cultura de la Generalitat— i que s’intensifiqui la seva 
capacitat de ser un reflex de la diversitat territorial i cultural de la fundació.  
 
L’Institut Ramon Muntaner es va constituir el 3 de juliol de 2003, fruit d’un acord 
entre la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana, una entitat federativa formada per cent vint-i-tres entitats de tots 
els territoris de parla catalana. 
 
La seva finalitat és donar suport i visibilitat als projectes d’investigació i de 
promoció cultural dels centres i instituts d’estudis de parla catalana, unes 
entitats dedicades a la recerca i difusió de la història, del patrimoni cultural i 
natural, i de les ciències socials i humanístiques. Tot i que l’àmbit d’actuació 
dels centres és bàsicament local i comarcal, la seva feina arriba, per capil·laritat 
i gràcies al treball en xarxa propiciat per l’IRMU, a tots els territoris de parla 
catalana, facilitant així la investigació i l’intercanvi del coneixement. 
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El Govern sol·licita al Consell de Garanties Estatutàries 
un nou dictamen per invasió competencial de les 
darreres modificacions fetes a l’Ingrés Mínim Vital (IMV) 
  

 En cas que s’acabi presentant un altre recurs d’inconstitucionalitat, 
i com ja passa amb l’anterior anunciat el juliol passat, no tindrà cap 
impacte negatiu en la ciutadania perquè no afecta la tramitació de 
la prestació a Catalunya 

 
El Govern ha aprovat, a proposta del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, sol·licitar el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries en 
referència a diversos articles del Reial Decret Llei 3/2021, de 2 de febrer, que 
afecten l’aplicació de l’Ingrés Mínim Vital (IMV). Es tracta del pas previ per 
interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns punts de l’articulat 
d’aquest nou Reial Decret Llei, que suposen una invasió competencial en l’àmbit 
dels serveis socials. 
 
El Reial decret llei 3/2021 incorpora diverses modificacions que amplien les 
circumstàncies per a percebre l’IMV. En aquest sentit, introdueix la necessitat 
d’un nou certificat acreditatiu, així com l’obligació de comunicar anualment a 
l’entitat gestora de l’IMV sobre el manteniment o la modificació d’aquestes 
circumstàncies. Aquest certificat, així com la informació anual, es preveu que 
sigui expedit pels serveis socials municipals, i durant els cinc anys següents 
puguin emetre’l també mediadors d’entitats del Tercer Sector d’Acció Social 
acreditades al registre estatal. En aquest sentit, aquestes organitzacions han 
de tenir representació a diferents territoris de l’Estat i, per tant, aquelles entitats 
que només tinguin seu a Catalunya en quedarien fora.  
 
El Govern considera que aquest canvis poden vulnerar la distribució de 
competències establerta a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(EAC). L’EAC regula la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de 
serveis socials com la regulació i l’ordenació de l’activitat dels serveis socials, 
les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat 
assistencial o complementàries d’altres sistemes de previsió pública. 
 
D’altra banda, segons el Reial decret llei, les entitats del tercer sector 
acreditades per expedir els certificats han de disposar de punts d'atenció en les 
diferents Comunitats Autònomes i inscriure’s en un registre que gestionarà 
l'Administració de l'Estat. En aquest sentit, el Govern considera que podria 
tractar-se d’un nou supòsit de centralització en la regulació del procediment de 
reconeixement de la prestació de l’IMV que s’afegeix als ja denunciats al Reial 
decret llei 20/2020.  
 
En aquesta línia, el Govern de la Generalitat ja va anunciar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra diversos articles del Reial Decret llei 20/2020, de 29 
de maig, de creació de l'ingrés mínim vital. 
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El Govern analitza l’informe sobre el projecte CatData 
que recull les dades obertes de l’acció exterior catalana  
 

 En aquest visor de dades es pot accedir a la informació global sobre 
com Catalunya treballa amb el món i com el món té presència a 
Catalunya 

 
El Govern ha analitzat l’informe sobre el projecte CatData presentat pel 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, un espai 
web que recull informació bàsica sobre cada un dels estats membres de 
Nacions Unides i les seves relacions amb Catalunya. Les dades obertes 
ofereixen informació de la presència de Catalunya a l’exterior, dels intercanvis 
econòmics, el turisme i els fluxos migratoris, la representació del cos consular 
a Catalunya i els convenis internacionals des de 2015. Tota aquesta informació 
es pot trobar, també, de forma sintètica, recollida en una fitxa per país. 
 
Aquest espai web, projecte de la Direcció General d’Anàlisi i Planificació 
Estratègica de l’Acció Exterior (DGAPE), es tracta de la primera visualització de 
les dades internacionals de Catalunya que impulsa el Govern i ha estat possible 
gràcies a les dades de diferents departaments de la Generalitat, que s’han obert 
especialment per a aquest projecte. L’objectiu és seguir incorporant dades, 
permetre fer un nombre més gran d’interaccions i poder produir visualitzacions 
sota demanda. L’actualització serà periòdica. 
 
A CatData s’hi poden trobar dades, majoritàriament obertes, de dos tipus: dades 
bàsiques de tots els països del món (superfície, població, capital, taxa d’atur, 
esperança de vida, PIB per càpita PPA i PIB per sectors econòmics) i dades 
referents a les relacions de Catalunya amb els diferents països. Aquestes 
darreres es distribueixen en cinc àmbits diferents: presència de Catalunya a 
l’exterior (oficines de representació institucional, comunitats catalanes a 
l’exterior i universitats amb estudis catalans); turisme a Catalunya i fluxos 
migratoris (població catalana resident al país i viceversa); exportacions i 
importacions; acords i convenis (convenis de col·laboració i cooperació en 
l’àmbit de l’acció exterior des de juliol de 2015) i el cos consular a Catalunya. 
 
Les dades s’han extret, en primer lloc, de la informació pròpia del Departament 
d’Acció Exterior: del llistat de les oficines de representació del Govern a 
l’exterior, del cos consular a Catalunya, de les comunitats catalanes a l’exterior 
i dels convenis de col·laboració en l’àmbit de l’acció exterior. 
 
En segon lloc, de la informació d’altres departaments de la Generalitat: del 
Departament de Cultura, pel que fa a les oficines a l’exterior de l’Institut Ramon 
Llull (IRL) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), i la xarxa 
d’universitats amb estudis catalans; del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda i l’Idescat, amb les dades referents als catalans residents 
a l’exterior i nacionals d’altres països residents a Catalunya, turistes estrangers 
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a Catalunya, exportacions i importacions, i del Departament d’Empresa i 
Coneixement pel que fa a les oficines d’ACCIÓ a l’exterior. Per últim, s’han 
incorporat dades bàsiques de tots els estats del món, extretes del Banc Mundial 
i del CIA’s World Factbook. 

 

 


