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El Govern dona suport a la declaració de l’OMS per una 
distribució equitativa de vacunes Covid-19 al món 
 

 L’objectiu d’aquesta iniciativa és accelerar el desenvolupament i la 
fabricació de vacunes contra aquest virus i garantir-hi un accés just 
i equitatiu a tots els països  
 

 L’OMS va declarar que només s’aconseguiria posar fi a la pandèmia 
si es feia a tot arreu al mateix temps, un fet que passava per vacunar 
part de la població a tots els països i no tant a tota la població en 
alguns països 

 
El Govern ha acordat donar suport a la Vaccine Equity Declaration impulsada 
per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que fa una crida a governs, 
empreses farmacèutiques, agències reguladores i líders mundials perquè 
uneixin esforços per accelerar la distribució de vacunes de manera equitativa a 
tots els països. L’objectiu d’aquesta declaració és accelerar el desenvolupament 
i la fabricació de vacunes Covid-19 i garantir-hi un accés just i equitatiu a tot el 
món.  
 
En aquest sentit, el gener de 2021 l’OMS va fer una crida a tots els països 
perquè treballessin junts de manera solidaria per garantir que durant els primers 
100 dies de l’any es vacunessin els treballadors sanitaris i la gent gran a tot el 
món. Aquesta crida a l’acció és el centre de la campanya de l'OMS per la 
#VaccinEquity. 
 
El Govern de la Generalitat comparteix plenament la necessitat de promoure i 
aconseguir la distribució equitativa de vacunes, especialment en situacions de 
pandèmia com l’actual, ja que, tal com ha declarat l’OMS, si les vacunes es 
distribueixen equitativament es pot contribuir a aturar la fase aguda de la 
pandèmia i obrir la possibilitat a reconstruir les societats i les economies. Així 
mateix, l'accés equitatiu mundial a la vacunació contra la Covid-19, amb la qual 
es protegirà especialment els treballadors de la salut i les persones que corren 
un major risc, és l'única manera de mitigar les repercussions de la pandèmia en 
la salut pública i l'economia. 
 
L’OMS va declarar que nomes s’aconseguiria posar fi a la pandèmia si es feia 
a tot arreu al mateix temps, un fet que passava per vacunar part de la població 
en tots els països i no tant a tota la població en alguns països. En aquest sentit, 
el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha elaborat, amb el recolzament 
de l’Institut de Salut Global de Barcelona, el manifest ‘Vacunes: un bé públic 
universal’, a través del qual demana als governs i organitzacions internacionals 
que estableixin i apliquin els mecanismes legals que, respectant el principi bàsic 
de la propietat intel·lectual, facin possible que millori substancialment la 
capacitat de producció i distribució de les vacunes contra la Covid-19, per tal de 
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poder produir-ne el màxim nombre de dosis, al cost més baix possible, i de fer-
les servir el més ràpidament possible a tot el món.  
 
COVAX, accelerador d’accés a les eines Covid-19 
 
A iniciativa de l’OMS es va crear COVAX, un dels tres pilars de l'accelerador 
d'accés a les eines Covid-19, que va ser llançat a l'abril de 2020 per la mateixa 
OMS, la Comissió Europea i França com a resposta a aquesta pandèmia. Es 
tracta de reunir governs, organitzacions sanitàries mundials, fabricants, 
científics, sector privat, societat civil i filantrops, amb l'objectiu de proporcionar 
un accés innovador i equitatiu als diagnòstics, tractaments i vacunes de la 
Covid-19. El pilar COVAX se centra en aquest darrer. Aquesta és l’única solució 
realment global per a aquesta pandèmia perquè és l’únic esforç per garantir que 
les persones de tots els indrets del món tinguin accés a aquestes vacunes.  
 
COVAX aplega en total 190 nacions: 98 de més riques, que donen recursos, i 
92 de menor renda que reben ajudes per obtenir i administrar vacunes. En els 
últims mesos, COVAX ha fet passos importants com, per exemple, assolir 
l’objectiu de finançament per al 2020, que era reunir 2.000 milions de dòlars per 
reservar les primeres remeses de vacunes. COVAX s'ha proposat que tots els 
països tinguin vacunes abans del proper mes de juliol. La seva meta és disposar 
de com a mínim 1.300 milions de dosis subvencionades per als 92 països en 
desenvolupament en aquest any 2021.  
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El Govern aprova ampliar un programa de personal del 
CatSalut per seguir atenent la pandèmia 
 
El Govern de la Generalitat ha decidit ampliar el Programa transversal del Servei 
Català de la Salut (CatSalut), aprovat al setembre passat, davant la continuïtat 
del progrés de la Covid-19. Concretament, la quantificació de l’ampliació a 
escala de suport de nou personal, en aquesta segona fase del Programa, es 
projecta tècnicament en 104 noves posicions, que se sumen a les 135 ja 
incorporades en la primera fase d’aplicació del Programa transversal. 
 
Durant els mesos posteriors a la primera onada, es van preveure plans de 
contingència amb accions de suport a la contenció de la pandèmia, per a la 
protecció de la població amb més risc de contagi i agreujament i per adaptar la 
xarxa assistencial als eventuals nous rebrots. Aquest context va donar lloc a 
l’impuls, entre altres mesures sectorials i estructurals, d’aquest programa, que 
fins ara ha tingut una incidència molt positiva. No obstant això, el sistema ha de 
continuar donant resposta a totes les necessitats assistencials ordinàries de la 
població, a les patologies comunes greus i no greus i també a l’atenció a les 
persones amb malalties cròniques o amb múltiples patologies, en una dimensió 
de complexitat que s’ha vist augmentada al llarg dels darrers mesos. El sistema 
no pot aturar l’activitat habitual i, per tant, es treballa per mantenir-hi uns nivells 
de servei que responguin a les necessitats de la població, incloent-hi el 
sobreesforç per recuperar activitat ordinària que durant els pics en la gestió de 
les diverses onades de la pandèmia ha pogut resultar compromesa. 
 
El progrés de la pandèmia, doncs, inclosos els riscos de rebrot i les previsions 
de futur en matèria de necessitats assistencials, aconsellen obrir una segona 
fase en el desenvolupament d’aquest Programa, destinada a consolidar la 
funció del Servei Català de la Salut en la governança del sistema públic de salut 
de Catalunya com a fórmula per garantir-ne l’equitat social i l’homogeneïtat 
territorial en termes d’accés i suficiència en la disponibilitat de recursos. 
Simultàniament, el Programa transversal ha d’erigir-se en una eina capaç de 
consolidar la vertebració d’una resposta dual eficaç al repte de l’atenció a la 
salut a curt i llarg termini en el nostre context: d’una banda, mitjançant la 
intensificació de la capacitat de coordinació i de tractament dels dispositius del 
sistema públic en la lluita directa contra la pandèmia i, de l’altra, en la 
recuperació i millora de l’activitat assistencial ordinària, tant en les línies 
d’internament hospitalari com en les comunitàries. 
 
De fet, les circumstàncies de canvi tensional i màxima pressió sobre el sistema 
públic de salut provocades per la Covid-19 segueixen generant noves tasques 
informatives, assistencials, d’estructura i equipaments, organitzatives i 
gerencials que esdevindran feines canviants al llarg de molts mesos, perquè 
s’hauran d’anar adaptant processos i necessitats a l’evolució de la situació.  
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El Govern aprova la memòria de l’Avantprojecte de llei 
de la composició del Consell d’Educació de Catalunya 
 

 L’objectiu és modificar la composició del Consell Escolar de 
Catalunya per actualitzar-la, tenint en compte les transformacions 
que s’han produït en l’àmbit educatiu 
 

 El canvi del nom per Consell d’Educació de Catalunya es 
correspondria a una actualització 30 anys després de la seva 
creació  

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei que ha de 
regular la composició del Consell d’Educació de Catalunya –actualment Consell 
Escolar de Catalunya (CEC)-. D’aquesta manera, es vol modificar la composició 
d’aquest òrgan de participació de la comunitat educativa per tal d’actualitzar-la, 
tenint en compte les transformacions que s’han produït en l’àmbit educatiu.  
 
Els objectius de la iniciativa són: 
 

 Donar compliment a la Llei d’Educació de Catalunya que estableix que 
la composició del CEC ha de regular-se per llei i preveu un termini de 8 
anys des de la seva publicació per fer-ho. 

 Adequar normativament la composició del Consell a la realitat de la 
comunitat educativa del país, amb la incorporació d’entitats i institucions 
no representades en l’actual normativa. 

 Establir mecanismes per afavorir la flexibilització de la composició i 
adequar el seu funcionament a la realitat de la comunitat educativa 
catalana. 

 
Es pretén que la nova llei de composició del Consell Escolar de Catalunya es 
fonamenti en criteris de flexibilitat, obertura i actualització, i que enumeri sectors 
que l’han d’integrar, amb una àmplia representació qualitativa de la comunitat 
educativa i dels àmbits socials relacionats amb els nivells educatius no 
universitaris.   
 
S’aborda també en l’avantprojecte de llei el canvi de denominació de l’actual 
òrgan a Consell d’Educació de Catalunya per tal d’actualitzar-lo 30 anys 
després de la seva creació.  
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La Generalitat crea un títol propi de grau mitjà en 
Tècniques de Dansa Urbana per donar resposta a les 
necessitats del sector 
 

 Es crea perquè no existeix cap títol establert pel Govern de l'Estat 
que respongui a aquesta necessitat de qualificació 
 

 Amb aquest ja són set els títols propis creats per la Generalitat amb 
l’objectiu de cobrir les necessitats de qualificació professionals 
existents a Catalunya  

 
El Govern ha aprovat el Decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic 
o tècnica en Tècniques de Dansa Urbana, i se n'estableix el currículum. Aquest 
títol propi es crea perquè no existeix cap títol establert pel Govern de l'Estat que 
respongui a aquesta necessitat de qualificació. L’objectiu doncs és donar 
resposta a les necessitats formatives i de qualificació detectades en el sector, 
fruit de la col·laboració entre el Departament d’Educació i les entitats del sector 
de les danses urbanes. 
 
Amb aquest ja són set els títols propis creats per la Generalitat: tècnic superior 
en arts del circ, aprovat el 2017; tècnic en prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments, del 2012; tècnic en xarxes, instal·lacions i estacions de tractament 
d’aigua, del 2014, i tècnic en manteniment de vaixells esportius i d’esbarjo, 
tècnic d’animació en circ i tècnic superior en tècniques d'actuació teatral, tots 
tres creats el 2015. Amb aquests títols es volen cobrir les necessitats de 
qualificació professionals existents a Catalunya en aquests sectors. 
 
Els alumnes que cursin el cicle de grau mitjà de tècnic o tècnica en Tècniques 
de Dansa Urbana, amb una durada de 1.400 hores que es realitzarà en dos 
cursos acadèmics, rebran formació relacionada sobre com aplicar tècniques de 
dansa urbana, basades en la programació d'una actuació o coreografia, ballant 
com a solista o amb una parella o com a membre d'un grup de ballarins o 
ballarines de dansa urbana, en un projecte d'actuació en viu o enregistrament, 
amb criteris artístics i de seguretat. 
 
Així doncs, a través d’aquest títol, podran assolir, entre altres, les competències 
següents: emprar el cos com a eina de treball aplicant els coneixements 
d'anatomia i fisiologia per conèixer els seus límits; aplicar les bases tècniques 
de la dansa clàssica i la dansa contemporània com a complement del moviment 
de la dansa urbana; conèixer els estils musicals associats a cada tècnica 
específica de dansa urbana, o executar programes d'entrenament específic per 
a les diferents tècniques d’aquesta dansa —breaking, locking, popping i hip-
hop— i ballar d’acord amb aquestes. 
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El futur titulat d’aquest cicle formatiu podrà desenvolupar la seva professió de 
forma autònoma o per a altri, o amb professionals de nivell superior, com a 
ballarí de dansa urbana, integrat en companyies de dansa urbana, com a 
assistent o assistenta de coreògraf o coreògraf o com a dinamitzador o 
dinamitzadora de grups de dansa urbana, amb criteris artístics, de qualitat i de 
seguretat. 
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El Govern autoritza ampliar la plantilla de l’INEFC per 
posar en marxa el nou Grau en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport a la Seu d’Urgell (INEFC Pirineus) 
 

 Els nous estudis, que començaran a partir del curs acadèmic 2021-
2022, s’especialitzen en la formació d’esports al medi natural de 
muntanya i de riu 
 

El Govern ha autoritzat l’ampliació de la plantilla de l’Institut Nacional d’Educació 
Física (INEFC) com a conseqüència de la posada en funcionament del Grau en 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) a la Seu d’Urgell (INEFC Pirineus) 
a partir del curs acadèmic 2021-2022, enfocat a la formació d’esports al medi 
natural de muntanya i de riu. 
 
L’ampliació de personal es concreta, aquest primer any 2021, en la creació 
d’onze llocs de treball de personal laboral docent amb la categoria professional 
de professor/a, així com quatre llocs de treball de personal laboral i vuit llocs de 
treball de personal funcionari amb funcions d’administració i serveis, amb 
l’objectiu de donar cobertura a la prestació d’aquest servei amb caràcter previ a 
la seva posada en funcionament. 
 
El Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria General de l’Esport 
i de l’Activitat Física, realitzarà les modificacions pressupostàries necessàries 
per finançar aquesta ampliació de la plantilla de l’INEFC. La implantació del grau 
es farà mitjançant el mateix pla d’estudis que al centre d’INEFC de Lleida, del 
qual dependrà, a través de la fórmula de grup desplaçat a aquest municipi.  
 
Els nous estudis són fruit de la implicació de la Secretaria General de l’Esport i 
de l’Activitat Física i l’INEFC, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell i la Universitat de Lleida, que va quedar plasmada en la signatura el 
maig de 2020 del conveni marc de col·laboració per desenvolupar el Grau en 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de Lleida (INEFC-
Pirineus). 
 
El centre de Lleida de l’INEFC imparteix els estudis oficials de CAFE des de 
l’any 2009, per adscripció a la Universitat de Lleida, tot i que aquest centre ha 
impartit la Llicenciatura d’educació física i esports des de la seva creació l’any 
1982. 
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El Govern autoritza la subscripció d’un conveni entre la 
Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona per cedir l’ús 
temporal del Palau d’Esports Catalunya al consistori 
 

 L’acord també estableix les operacions patrimonials necessàries 
entre les dues parts per tal que el consistori tarragoní pugui acabar 
utilitzant amb caràcter permanent aquest equipament  
 

 El Consell Català de l’Esport va finançar la construcció del Palau 
d’Esports Catalunya, un dels principals equipaments dels Jocs 
Mediterranis del 2018 
 

El Govern ha autoritzat la subscripció d’un conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona per regular, d’una banda, la utilització 
temporal i gratuïta de les instal·lacions del Palau d’Esports Catalunya per part 
del consistori tarragoní, i, de l’altra, la regularització juridicopatrimonial del solar 
i de les obres que conformen aquest equipament esportiu. 
 
En virtut de l’acord, el Consell Català de l’Esport (CCE), adscrit al Departament 
de la Presidència, autoritza la utilització temporal i gratuïta de les instal·lacions 
del Palau d’Esports Catalunya per part de l’Ajuntament de Tarragona, sense 
que suposi cap despesa per al CCE.  
 
La utilització per part de l’Ajuntament de Tarragona de les instal·lacions del 
Palau d’Esports Catalunya tindrà una durada màxima de dotze mesos a 
comptar des de la signatura d’aquest conveni, si bé aquest quedarà resolt i 
sense efectes en el moment que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Tarragona portin a terme la mutació demanial que es preveu en el mateix 
conveni. L’objectiu final de totes les parts és que el consistori pugui utilitzar 
l’espai esportiu amb caràcter permanent. 
 
En aquest sentit, el consistori es compromet a adoptar l’acord de mutació 
demanial del sòl on està construït el Palau d’Esports a favor de la Generalitat 
de Catalunya en el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de l’entrada 
en vigor d’aquest conveni. A més, la corporació tarragonina posarà els recursos 
necessaris per cobrir totes les necessitats de l’organització de les activitats que 
es diguin a terme a l’equipament. Això inclou els servei de neteja, el servei de 
seguretat i el manteniment integral de la instal·lació, així com altres que pugin 
sorgir per a l’adequat funcionament i conservació de l’equipament. 
 
El conveni també estableix que, una vegada produïda la mutació demanial del 
sòl per part de l’Ajuntament de Tarragona, la Generalitat de Catalunya procedirà 
en un termini màxim de sis mesos a declarar i inscriure l’obra nova en el registre 
de la propietat corresponent, i posteriorment, mitjançant una altra mutació 
demanial, afectarà el sòl i el vol de la finca on es troba construït el Palau 
d’Esports Catalunya a favor de l’Ajuntament. 
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Finalment, l’Ajuntament, mentre gaudeixi de l’ús de l’edifici, es responsabilitza 
de l’activitat en matèria de prevenció de riscos laborals que tingui lloc a la 
instal·lació, la qual afectarà el seu personal i el personal de les empreses que 
es contractin. Per tal de fer-ho possible, el CCE facilitarà la part de l’avaluació 
de riscos que inclou els recursos generals de l’edifici, així com les consignes 
generals en cas d’emergència. 
 
El Consell Català de l’Esport va finançar, en el marc d’un protocol d’intencions 
signat el 2014 entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona per 
a la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis del 2018 a Tarragona, la construcció 
del Palau d’Esports Catalunya, instal·lació esportiva realitzada per 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) en 
uns terrenys propietat de l’Ajuntament de Tarragona, ja que no es va dur a terme 
cap cessió efectiva del domini del solar a favor de la Generalitat ni del CCE, ni 
cap altra operació jurídica de disposició sobre els terrenys. 
 
La subscripció del conveni facilitarà també que l’Ajuntament de Tarragona pugui 
destinar el Palau d’Esports Catalunya a la pràctica i promoció de l’esport de 
pista coberta. 
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El Govern dona suport al Consorci del Museu de Lleida 
en la defensa de l’art i el patrimoni de la Franja  
 
El Govern dona suport al Consorci del Museu de Lleida en la defensa de l’art i 
el patrimoni de la Franja, amb un acord aprovat avui per manifestar el seu 
compromís en la defensa i protecció del patrimoni cultural. L’objectiu és revertir 
decisions que posen en perill totes aquelles accions de salvaguarda històrica 
que porten a terme els museus i rebutjar qualsevol intent de politització en 
relació amb la protecció i custòdia del patrimoni cultural.  
 
La col·lecció del Museu de Lleida és un instrument bàsic per a la història i la 
identitat de tot el territori. La dispersió de qualsevol element de les col·leccions 
d’aquest museu perjudica el conjunt i disminueix el valor cultural de cadascun 
dels objectes que les integren. La integritat de la col·lecció formada al llarg de 
més de cent anys conforma el testimoni material de la memòria històrica d’un 
territori homogeni i unitari —Lleida i la Franja— des del punt de vista geogràfic, 
econòmic, social i cultural. La col·lecció diocesana, en la seva unitat i integritat, 
esdevé un instrument bàsic i imprescindible per poder explicar la història, l’art i 
la identitat del territori històric de l’antic bisbat de Lleida. La unitat de la col·lecció 
diocesana és, doncs, irrenunciable.   
 
La fragmentació de la col·lecció suposa la voluntat d’esborrar la unitat històrica 
del territori actual de Catalunya amb el territori conegut com a franja de ponent. 
que és fruit d’una història comuna i d’unes relacions culturals entre unes 
parròquies que fins fa ben poc conformaven el Bisbat de Lleida, d’acord amb 
una herència cultural i un flux de relacions que continuen perfectament vigents 
a dia d’avui. 
 
La unitat de la col·lecció es deu al fet que està formada per un patrimoni capaç 
d’explicar els contextos històrics, socials i religiosos d’unes parròquies i 
comunitats amb forts vincles d’unió i entesa al llarg dels segles. No existeix cap 
raonament museològic que justifiqui la desmembració d’una part de la seva 
col·lecció, partint del principi de permanència i integritat de les col·leccions. 
 
Seguint les recomanacions internacionals que es deriven del codi de 
deontologia del Consell Internacional de Museus (ICOM), es defensa la 
permanència i protecció de les col·leccions del museus i només s’accepta la 
devolució i restitució de la propietat cultural si l’ingrés de peces al museu 
s’hagués fet violant els principis sobre la importació, l’exportació i la 
transferència il·legals de propietats culturals i aquest no és el cas que ens 
ocupa. 
 
És evident que els fets esdevinguts d’ençà el 2005, conseqüència del 
qüestionament de la legitimitat de titularitat i d’ubicació de la part de la col·lecció 
del Museu de Lleida procedent de la Franja feta per les institucions polítiques i 
religioses de l’Aragó, han constituït un greu oblit del valor de pont cultural i de 
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concòrdia de la col·lecció diocesana lleidatana, i que precisament constitueix 
un dels seus valors culturals més importants. Tanmateix, les obres d’art, i per 
extensió els museus que l’acullen, no haurien mai de separar les persones i els 
pobles, ans tot el contrari.  
 
Les reclamacions de devolució d’obres que ha efectuat el Bisbat de Barbastre-
Monzó i el Govern d’Aragó són reclamacions que poc o gens tenen a veure amb 
l’art i la seva difusió o protecció. Sí que tenen, en canvi, un rerefons polític 
claríssim que s’evidencia en el fet que les seves demandes sempre es 
dirigeixen contra institucions catalanes, per recuperar obres en museus 
catalans, i no contra d’altres institucions museístiques de fora de Catalunya que 
també conserven peces i objectes provinents de l’Aragó. 
  
Per tot això, es fa necessari declarar el compromís del Govern en la defensa i 
protecció del patrimoni cultural, amb l’objectiu de rebutjar qualsevol intent de 
politització en relació amb la protecció i custòdia del patrimoni cultural, i 
defensar i exercir les competències en matèria de patrimoni cultural que té 
atribuïdes la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de revertir decisions que 
posen en perill totes aquelles accions de salvaguarda històrica que porten a 
terme els museus. 
 
Antecedents 
 
La col·lecció de l’antic Museu Diocesà o Museu del Seminari de Lleida, 
actualment conservada al Museu de Lleida, diocesà i comarcal, i gestionada per 
un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, 
l’Ajuntament de Lleida, el Consell Comarcal del Segrià i el Bisbat de Lleida, va 
ser essencialment constituïda de manera legal i legítima pel bisbe de Lleida 
Josep Meseguer (1890-1905), amb el doble objectiu de protegir el patrimoni 
artístic de l’esmentada Diòcesi i, alhora, crear una eina docent en el Seminari 
Conciliar per tal d’educar als futurs rectors en el coneixement de l’Arqueologia 
Sagrada. Concretament, durant el seu pontificat, comptant, òbviament des de 
la fundació del museu, l’any 1893, aquest prelat va aplegar un total de 434 obres 
artístiques, que són en el seu conjunt les més destacades de la col·lecció, entre 
les que s’inclouen gairebé totes les 113 peces que el Decret del 8 de setembre 
de 2005 de la Congregació dels Bisbes va resoldre considerar-les propietat del 
Bisbat de Barbastre-Montsó.  
 
Aquestes adquisicions varen ser fetes de manera legal i ètica, en concepte de 
compravenda, permuta o de donació. A més, com ho demostren diverses fonts 
documentals, en la seva tasca de formació de l’esmentada col·lecció, el Bisbe 
Meseguer va seguir les directrius proposades pel Papa Lleó XIII, i va aplicar 
rigorosament les normes, decrets, usos i costums propugnats per la santa Seu. 
D’altra banda, en una època en què, arreu d’Europa i Amèrica del Nord, 
començava a definir-se un mercat de l’art medieval, l’acció del Bisbe Meseguer 
va possibilitar segurament que peces de gran valor artístic i cultural no fossin 
venudes i dispersades cap a museus i col·leccions privades de fora de l’àmbit 
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territorial de l’antic bisbat de Lleida, com va ocórrer en altres bisbats de 
Catalunya i arreu. 
 
Sense la tasca incansable del bisbe Meseguer per protegir els béns de les 
parròquies de la seva diòcesi, els recursos que hi va esmerçar i la disposició i 
compromís amb el patrimoni cultural de totes les institucions catalanes, aquest 
obres no existirien, es trobarien en condicions deplorables o formarien part de 
col·leccions privades.  
 
Sense tenir en compte les circumstàncies descrites anteriorment i per Decret 
publicat el 15 de juny de 1995, la Congregació per als Bisbes va adscriure les 
parròquies de la diòcesi de Lleida situades a la Comunitat Autònoma d’Aragó a 
la diòcesi de Barbastre, que va passar a denominar-se Barbastre-Monzó i que 
en data 29 de desembre de 1995 va demanar al de Lleida la devolució de 65 
peces artístiques procedents de les parròquies segregades i que es trobaven al 
Museu Diocesà de Lleida fonamentant-se en el Decret del nunci apostòlic a 
Espanya de 29 de juny de 1998 que va  establir: “El patrimonio artístico 
procedente de las parroquias desmembradas, y que se encuentra actualmente 
en Lleida, está a título de depósito y no de propiedad, mientras la Diócesis de 
Lleida no demuestre lo contrario en cada caso; por lo que, de ser reclamado por 
sus legítimos propietarios, debe devolverse.” 
 
Per Acord del Govern de la Generalitat, de 18 de maig de 1999, es va crear el 
Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, constituït per la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida, el Bisbat de Lleida 
i el Consell Comarcal del Segrià. 
 
El Consorci tenia, i té, per objecte la creació i la gestió del Museu de Lleida, 
Diocesà i Comarcal, com a centre de recollida, estudi, conservació i exposició 
de les col·leccions i dels fons que l’integren així com la realització d’exposicions 
temporals i qualsevol altra activitat encaminada a fomentar el coneixement dels 
fons. 
 
Al Consorci es van adscriure tots els fons museístics del Museu Diocesà de 
Lleida, els quals havien de ser objecte d’un inventari detallat, tal com establia la 
disposició addicional primera, punt 1.c dels seus Estatuts de creació, i així i en 
compliment d’aquesta obligació, l’any 2004, l’Excm. i Rvdm. Francesc 
Ciuraneta, bisbe de Lleida, davant el notari Roca Ferrer, va escripturar tots els 
béns, indicant expressament al notari que aquests havien passat a ser 
gestionats pel Consorci. 
 
Per Resolució del conseller de Cultura de 20 de maig de 1999, es va incloure 
en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català la col·lecció del Museu Diocesà de 
Lleida, integrada per 1.810 objectes que, a partir d’aquell moment, van passar 
a estar subjectes al règim jurídic establert per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del patrimoni cultural català. A partir d’aquest moment, des del Bisbat de 
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Barbastre-Monzó i des del Govern d’Aragó s’han anat fent successives 
peticions de retorn de les peces. 
 
En data 17 de desembre de 2020, el jutjat de primera instància i instrucció núm. 
1 de Barbastre va dictar interlocutòria que acordava l’execució provisional de la 
sentència dictada en data 10 de desembre de 2019, en les actuacions 42/2018, 
i que comminava el bisbe de Lleida i el Consorci del Museu de Lleida, Comarcal 
i Diocesà, a complir la decisió judicial tot fent entrega al Museu Diocesà de 
Barbastre-Monzó de les 111 obres del fons de la col·lecció del Museu de Lleida. 
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El Govern destina 27,9 milions en ajuts per millorar la 
transformació i comercialització de productes agrícoles 
i ramaders, i mitigació del canvi climàtic en la 
transformació d’aliments  
 
El Govern ha aprovat les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per a 
atendre la convocatòria 2021 d’ajuts per a la millora dels processos de 
transformació i comercialització de productes agrícoles i ramaders, i mitigació 
del canvi climàtic en la transformació d’aliments, per un import total de 
27.973.198,63 euros.  
 
Es tracta de la darrera convocatòria del Pla de Desenvolupament Rural  2014-
2022 per subvencionar dues línies d’ajut amb els objectius, d’una banda, de 
millorar la competitivitat de les indústries amb processos innovadors, 
incrementar el valor afegit dels productes agrícoles, i fomentar la 
internacionalització; i, de l’altra, de fomentar un ús més eficient de l’energia, l’ús 
de les energies renovables, de subproductes, de residus i altres matèries 
primeres no alimentàries per a impulsar el desenvolupament de la bioeconomia, 
i la reducció de gasos d’efecte hivernacle. 
 
Dels quasi 28 milions d’euros aprovats, 26,3 milions es destinaran a les 
inversions per a la millora de les condicions de transformació i comercialització, 
i els altres 1,7 milions a les inversions per a la mitigació del canvi climàtic. El 
cofinançament dels prop de 28 milions d’euros anirà a càrrec del Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en un 43%, i el 57% restant del 
DARP.  
 
Les subvencions que es convocaran s’aplicaran directament als imports de les 
inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de l’ajut, i van 
dirigides a les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions. Aquests 
percentatges d’ajut poden arribar al 40% en el cas de pimes, al 20% en els cas 
d’establiments més grans que pimes i que tinguin més de 750 treballadors o 
200 milions d’euros de volum de negoci, i un 10% en la resta de casos. 
 
En les bases reguladores dels ajuts s’establirà les inversions subvencionables i 
no subvencionables, així com, entre altres, els requisits d’elegibilitat, criteris de 
priorització, concurrència amb altres ajuts, documentació, tramitació, 
compromisos i obligacions, justificació i pagament. 
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El Govern destina 18,4 milions a atendre la 
convocatòria 2021 d'ajuts per a la transformació i la 
millora de regadius  
 
El Govern ha aprovat les despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per a 
atendre la convocatòria 2021 d'ajuts per a la transformació i la millora de 
regadius, corresponent al Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 
(PDR 2014-2022), per un import total de 18.421.052,63 d'euros. 
 
El DARP té previst publicar una nova Ordre d’ajuts per a la modernització i 
millora de regadius per tal de concedir una línia d’ajuts a les Comunitats de 
Regants per a la realització d’aquestes obres. Aquesta línia està dintre de les 
operacions previstes en el PDR que s’ha allargat fins l’any 2022, i compta amb 
el finançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER). 
 
L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és fomentar la realització de les obres i les 
instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants 
per a millora i modernització dels regadius, en alguna d’aquestes modalitats:   
 
 La modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de 

la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una 
millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent. 

 Obres de millora i modernització, i elements que milloren la gestió del reg, 
incrementant l’eficiència i l’estalvi d’aigua. 

 
Els ajuts es destinaran, principalment, a la realització de les obres següents: 
 

 Construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a 
l’explotació individual. 

 Sistemes d’automatització i control del consum. 
 Instal·lacions de captació i elevació d’aigües. 
 Implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als 

sistemes de reg. 
 Implantació o millora de tecnologies d’informació i comunicacions (TIC) 

per a la millora de la gestió de l’aigua i l’energia en la infraestructura. 
 Implantació o millora d’instal·lacions de generació d’energies renovables 

en la pròpia zona de reg amb la finalitat de la millora del funcionament 
de la infraestructura. 

 Embassaments i basses de regulació. 
 
Es proposa la distribució del pressupost en tres anualitats, atès que el major 
volum de sol·licituds inclouen obres que s’han de realitzar fora de la campanya 
de reg, és a dir, entre els mesos d’octubre i abril. En general, mentre s’executen 
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les obres de modernització, no es pot dur a terme les tasques de reg de les 
parcel·les, per tant, aquestes obres s’haurien d’executar normalment en vàries 
anualitats.  

 
És per aquest motiu que es proposa que aquesta nova convocatòria 
correspongui a les obres a realitzar durant les anualitats 2022, 2023, i 2024. 

 

 DPT DARP (57%) 
FEADER 
(43%) 

Anualitat 
2022 

       4.385.964,91   2.500.000,00        1.885.964,91    

Anualitat 
2023 

       7.017.543,86           4.000.000,00        3.017.543,86    

Anualitat 
2024 

       7.017.543,86           4.000.000,00    3.017.543,86    

TOTAL      18.421.052,63      10.500.000,00        7.921.052,63    
 

 
La despesa pública total (DPT) per a aquesta línia d’ajut es de 18.421.052,63 
euros, amb un cofinançament del 57% per part del DARP i del 43% restant per 
part del FEADER. 
 
L’objectiu és seguir donant resposta als ajuts per a les millores de regadius 
comunitaris que sol·liciten les diferents entitats dins del territori català, promoure 
l’eficiència dels recursos, fomentar el pas a una economia baixa en carboni i 
capaç d’adaptar-se al canvi climàtic, i aconseguir un ús més eficient de l'aigua 
en l'agricultura tal com estableix en el Reglament (UE) núm. 1305/2013. 
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El Govern destina més de 16,9 milions d’euros de fons 
europeus a fomentar la mitigació del canvi climàtic de 
les explotacions agràries 
 
El Govern ha aprovat les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per 
atendre la convocatòria 2021 d’ajuts associats al Contracte Global d’Explotació 
per un import total de 16.950.456,96 euros, destinats en aquest cas a la 
mitigació del canvi climàtic. 
 
Aquest ajut s’emmarca en la programació europea d’acord amb el Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, i dona resposta als recursos 
addicionals del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), 
per tal de fer front a les repercussions en el sector agrícola i rural de la crisi de 
la Covid-19, en concret a l’Instrument de Recuperació de la Unió Europea 
(IRUE) del Next Generation.   
 
L’IRUE té l’objectiu de finançar mesures que facilitin una recuperació econòmica 
resilient, sostenible i digital, amb consonància amb els compromisos 
mediambientals i climàtics de la UE i amb les noves ambicions establertes en 
el Pacte Verd Europeu. Així, una part del fons addicionals que l’IRUE posa a 
disposició en el PDR de Catalunya es destinarà a donar suport a inversions que 
mitiguin el canvi climàtic en l’àmbit de l’explotació agrària. 
 
La línia d’ajuts de mitigació del canvi climàtic està adreçada a promoure 
l’eficiència dels recursos i a fomentar el pas a una economia baixa en carboni i 
capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, a fi d’aconseguir un ús 
més eficient de l’energia i facilitar el subministrament i la utilització de fonts 
d’energies renovables. D’aquesta manera, es promou les inversions que 
realitzen les explotacions agràries en aquests àmbits. Així, aquest ajut, l’any 
2021, es finança íntegrament amb fons FEADER-IRUE, amb el repte d’invertir 
en una recuperació econòmica sostenible, en consonància amb els reptes 
mediambientals i climàtics actuals.  
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El Govern destina 10,6 milions a promoure la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat i malaltia 
mental 
 

 Aquesta convocatòria subvencionarà els serveis d’orientació, 
acompanyament i suport per a l’any 2021 i 2022 

 
El Govern ha aprovat la convocatòria de les subvencions per finançar els 
serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les 
persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS) per a 2021-
2022. Aquests serveis tenen per objectiu incrementar el grau d’ocupabilitat i la 
inserció laboral d’aquest col·lectiu i facilitar l’adaptació social i laboral dels 
treballadors i treballadores amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció 
laboral en empreses del mercat ordinari de treball. 
 
L’import màxim és de 10.625.000 euros i es distribuirà de la manera següent: el 
2021 es destinaran 8.500.000 euros i el 2022, 2.125.000,00 euros. 
 
Actualment, una seixantena d’entitats amb 140 professionals ofereixen aquests 
serveis, dels quals es beneficien 2.300 persones amb discapacitat. 
 
El pressupost d’aquesta convocatòria el 2020 va ser de de 9.375.000 euros. 
Això vol dir que s’ha incrementat en més d’1 milió d’euros la partida. 
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El Govern ha aprovat aportacions per al finançament de 
les noves seus dels Arxius Comarcals de les Garrigues 
i de l’Alta Ribagorça 
 
El Govern ha aprovat autoritzar el Departament de Cultura perquè faci 
aportacions al finançament de la construcció i equipament de les noves seus 
del Arxius Comarcals de les Garrigues i de l’Alta Ribagorça.  
 
Amb aquestes aportacions, que es materialitzaran a través de transferències a 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura, i 
que han estat autoritzades a proposta del vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda, es podrà fer front als compromisos derivats de sengles 
convenis de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de 
les Borges Blanques (a la comarca de les Garrigues) i del Pont de Suert (a la 
comarca de l’Alta Ribagorça), respectivament.  
 
En el cas del finançament de la nova seu de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, 
la quantitat total resultant permetrà una aportació total de 2.416.968 euros, 
corresponent al compromisos establerts per al període 2019-2022.   
 
En el cas del finançament de la nova seu de l’Arxiu Comarcal de l’Alta 
Ribagorça, la quantitat total resultant permetrà una aportació d’1.096.624 euros, 
que també es correspon als compromisos establerts per aquest període de 
2019-2022.   
 
Els arxius comarcals de les Garrigues i de l’Alta Ribagorça són els dos arxius 
comarcals que falten per culminar la xarxa d’arxius comarcals de Catalunya.  
 
El pròxim divendres és previst que comencin les obres del de les Garrigues. Pel 
que fa a l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça, les obres ja estan actualment en 
fase de licitació.  
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El Govern autoritza dues transferències de crèdit per a 
subvencions a la UAB i al Centre Tecnològic de 
Catalunya 
 

 Es destinaran 133.000 euros a la implementació del Grau en 
Intel·ligència Artificial de la UAB, i 40.000 al Baròmetre del Sector 
Tecnològic de Catalunya  

 
El Govern ha autoritzat transferències de crèdit entre els diferents conceptes 
pressupostaris del capítol 6 al capítol 4 del Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, del pressupost per al 2020, prorrogat per al 2021, per 
atendre dues subvencions: 
 

1. Una subvenció a la Universitat Autònoma de Barcelona, per un import de 
133.000 euros, per a la implementació, durant el curs acadèmic 2021-
2022, del Grau en Intel·ligència Artificial. 
 

2. Una subvenció la fundació Cercle Tecnològic de Catalunya (Ctecno), per 
a l’estudi el Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya, per un import 
de 40.000 euros. 
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El Govern modifica els estatuts del Banc de Sang i 
Teixits  
 
El Govern ha aprovat modificar els estatuts del Banc de Sang i Teixits. En 
concret, ha suprimit l’apartat 3 de l’article 22, relatiu a la condició de mitjà propi 
personificat de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb les conclusions del 
grup de treball transversal per determinar les entitats del sector públic 
institucional de l’àmbit de la salut que reuneixen els requisits per ser mitjans 
propis personificats de l’Administració de la Generalitat, el Consell 
d’Administració del Banc de Sang i Teixits va prendre l’acord de proposar la 
supressió de l’apartat 3 de l’article 22 dels seus Estatuts, que estableix que el 
Banc de Sang i Teixits té la condició de mitjà propi personificat de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
L’empresa pública Banc de Sang i Teixits actualment té com a missió la 
prestació de serveis, la generació i transferència de coneixements, la innovació 
tecnològica i la creació de valor en l’assistència, la docència, la innovació i la 
recerca en els àmbits de l’hematologia i la medicina transfusional, reparadora i 
regenerativa. 
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Altres acords 
 
El Govern aprova l’aportació econòmica als ajuts a l’emprenedoria i el 
lideratge femení en l’àmbit digital 
 
El Govern ha aprovat l’import de 500.000 euros per atendre la convocatòria 
d’aquest 2021 d’ajuts per a empreses de base tecnològica liderades per dones, 
que promou el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb 
l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital. 
 
 
El Govern destina 6,3 milions a les despeses del Contracte Programa 
2021-2024 amb el CREAF 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat destinar 6,3 milions d’euros, amb càrrec 
als pressupostos dels Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Empresa i 
Coneixement per atendre les despeses derivades del Contracte programa 
2021-2024 amb el Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF). 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat destinarà fins el 2024 un total de 
5.428.000 € a aquest Contracte programa, mentre que Empresa i Coneixement 
hi aportarà 880.000 euros. Aquest 2021 l’aportació realitzada entre tots dos 
Departaments serà d’1.577.000 euros, dels quals 1.337.000 corresponen al 
Departament de Territori i Sostenibilitat i 220.000 euros a Empresa i 
Coneixement.    
 
 
El Govern encarrega iniciar les negociacions amb l’Estat en relació amb la 
Llei de facilitació de l’activitat econòmica   
 
El Govern ha acordat encarregar a la persona que exerceix la presidència de la 
representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-
Estat l’inici de negociacions amb l’Estat en relació amb l’article 29 de la Llei 
18/2020, de facilitació de l’activitat econòmica. El Consell Executiu pren aquesta 
decisió després que el Govern estatal manifestés unes discrepàncies 
competencials en aquest article i convidés el Govern de la Generalitat a obrir 
un procediment bilateral de negociació per la via de l’art. 33.2 de la Llei Orgànica 
del Tribunal Constitucional i evitar la impugnació a través d’un recurs 
d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional (TC).  
 
El termini per plantejar el possible recurs d’inconstitucionalitat davant el TC 
contra aquesta disposició acaba el dia 31 de març de 2021, però si abans 
d’aquest termini s’adopta en el marc de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
l’acord d’iniciar unes negociacions per resoldre les discrepàncies 
competencials, el termini per interposar el possible recurs quedarà prorrogat 
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fins al 30 de setembre de 2021 i permetrà disposar d’uns mesos per negociar 
amb l’Estat una possible solució acordada. 
 
 
 
 
 
 


