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El Govern crea el Programa de gestió d’ajuts i
subvencions destinats als sectors econòmics afectats
per la Covid-19


S’incorporaran 25 efectius a les unitats del Departament d’Empresa
i Coneixement que treballen en la tramitació dels ajuts i
subvencions actuals i futures amb l’objectiu d’augmentar la
capacitat de resposta davant les noves necessitats administratives
generades per la pandèmia



Des de l’inici de la Covid-19 el Departament d’Empresa i
Coneixement ha destinat 541 milions d’euros als sectors i
col·lectius més afectats per les mesures de contenció de la
pandèmia per contrarestar els efectes de les restriccions



El programa, de caràcter temporal, tindrà una durada d’un any,
ampliable fins a un màxim de tres

El Govern ha aprovat la creació del Programa de gestió d’ajuts i subvencions
destinats als sectors econòmics competència del Departament d’Empresa i
Coneixement afectats per la Covid-19 i de coordinació i suport al sistema
universitari durant la pandèmia. El programa permetrà reforçar els efectius de
les unitats que treballen en la tramitació dels ajuts i subvencions en curs del
Departament d’Empresa i Coneixement i de les mesures previstes en un futur
immediat per contrarestar la situació excepcional derivada de la pandèmia.
L’objectiu és augmentar la capacitat de resposta de l’Administració davant les
noves necessitats generades per la crisi de la Covid-19.
Des de l’inici de la pandèmia, el Departament d’Empresa i Coneixement ha
activat diverses línies d’ajuts directes per contribuir a pal·liar els efectes derivats
de la Covid-19 en el teixit empresarial català. Des del Departament s’han
impulsat i gestionat diverses línies d’ajut en àmbits com el turisme (per a
professionals i microempreses del sector turístic, la d’autònoms i empreses del
sector turístic de Catalunya, o la línia específica per a la Cerdanya i el Ripollès);
la indústria (com la línia per a micro i petites empreses del sector industrial i de
serveis a la producció de Catalunya, o per al sector dels cellers), o el comerç
(com les diferents línies per a restauració, botigues de centres comercials,
centres d’estètica, parcs infantils privats, locals d’oci nocturn, empreses
d'atraccions, revetlles i festes majors, per a comerços de més de 400 metres
quadrats o la línia específica per al Ripollès i la Cerdanya), entre d’altres.
A banda dels ajuts sectorials, el Departament d’Empresa i Coneixement ha
gestionat la línia d’ajuts per a empreses amb treballadors en ERTO, dotada amb
208 milions d’euros i que actualment està en fase de tramitació dels expedients.
En total, des de l’inici de la pandèmia el Departament d’Empresa i Coneixement
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ha destinat 541 milions d’euros als sectors i col·lectius més afectats per les
mesures de contenció de la Covid-19. Actualment, s’estan preparant noves
convocatòries d’ajuts i subvencions per contribuir a seguir pal·liant els efectes
derivats de les restriccions que continuen vigents.
Per donar resposta a aquest increment substancial del volum d’expedients a
gestionar, el Govern ha acordat crear aquest programa, que té com a objectiu
augmentar la capacitat de resposta del Departament davant les noves
necessitats administratives generades a conseqüència de la crisi de la Covid19.
El programa s’adscriurà a la Secretaria General del Departament d’Empresa i
Coneixement i tindrà caràcter temporal, amb una durada inicial d’un any
ampliable a tres. Es reforçaran les unitats més afectades per la situació, amb la
incorporació d’un total de 25 efectius: 19 del cos superior d'administració, 3 de
la categoria professional de tècnic de projectes i 3 de la categoria professional
de tècnic de control. Aquest reforç permetrà dotar el Departament dels recursos
humans necessaris per gestionar els ajuts i subvencions destinats als sectors
econòmics afectats, així com altres actuacions derivades de la pandèmia.
Les funcions que desenvoluparan seran la redacció de les bases reguladores i
les convocatòries de les línies d’ajuts i subvencions; el disseny electrònic
vinculat a la tramitació; la gestió del Tramitador d’Ajuts i Subvencions (TAIS);
l’avaluació i revisió dels expedients, i l’atenció, informació i assessorament a les
persones o entitats sol·licitants i beneficiàries.
Més enllà de l’àmbit empresarial, el programa també vol donar resposta a les
situacions derivades de la pandèmia a les universitats. Així, s’elaborarà un
protocol de gestió de casos de Covid-19. La Secretaria General del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC) exercirà les funcions de coordinació del
sistema universitari en la interlocució amb el Departament de Salut en la gestió
de la pandèmia.
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El Govern crea un programa de reforç amb l’objectiu
d’implementar les mesures comunitàries del fons
FEDER per dinamitzar l’economia


El programa, que té una durada de tres anys, s’iniciarà a partir del
12 de juliol de 2021



La iniciativa pretén ajudar els ens locals afectats d’una manera
singular per les conseqüències de la pandèmia

El Govern ha acordat crear el Programa temporal de reforç per implementar les
noves mesures comunitàries en relació amb la gestió del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), com a factor essencial per a la
dinamització econòmica i territorial coordinada dels ens locals davant els
efectes de la Covid-19. Aquest programa, que té una durada de tres anys,
s’iniciarà a partir del 12 de juliol de 2021.
La iniciativa pretén dotar de recursos necessaris per implementar les
convocatòries i ajuts FEDER adreçats als ens locals que s’han vist afectats
d’una manera singular per les conseqüències de la pandèmia. El programa
elaborarà unes bases reguladores d’aquestes convocatòries per seleccionar
els projectes gestionats per la Direcció General d’Administració Local i
implementats pels ens locals, avaluarà els projectes que presentats i farà un
seguiment de les iniciatives que posin.
El finançament del programa anirà a càrrec del Fons de Reserva Laboral, en un
50%, i la meitat restant, a càrrec del FEDER.
Aquest programa s’elabora en el marc de la normativa aprovada per la Comissió
Europea que modifica la gestió dels fons europeus per permetre una
flexibilització i reassignació de recursos. L’objectiu és pal·liar els efectes de la
crisi sanitària existent a tots els Estats membres afectats d'una manera singular
per les conseqüències ocasionades pel brot de Covid-19.

4
Acords de Govern. 16.03.2021
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern aprova l’ampliació de l’Hospital de Granollers
per atendre l’emergència de la Covid-19


L’Executiu decideix la construcció immediata del nou edifici
polivalent vinculat al centre hospitalari per raons d’urgència i
excepcional interès públic

El Govern ha aprovat la construcció del nou edifici polivalent vinculat a l’Hospital
de Granollers (Vallès Oriental), impulsat pel Departament de Salut, amb
exempció de llicència urbanística, per raons d’urgència i excepcional interès
públic. Aquesta edificació polivalent, realitzada amb procediments
industrialitzats, té com a finalitat immediata prestar amb la màxima urgència el
servei d’assistència sanitària en el marc de l’emergència sanitària ocasionada
per la Covid-19.
Vist l’informe favorable de la Comissió de Territori i acreditades les raons
d’urgència i excepcionalitat, el Govern ha acordat l’execució immediata del nou
edifici polivalent vinculat a l’Hospital de Granollers i ha ordenat la iniciació de la
tramitació del Pla parcial del sector W previst al Pla d’ordenació urbanística
municipal.
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El Govern aprova destinar 94 milions
addicionals per a l'ajut al treball autònom


d’euros

El pagament de tots els ajuts directes que gestiona el Departament
–el de persones treballadores en ERTO i fixes discontinus i els de
professionals autònoms- estarà enllestit abans del proper 31 de
març

El Govern ha aprovat traspassar al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies els 94.046.000 euros addicionals necessaris per a l’ajut per a
persones treballadores autònomes individuals o que formin part d’una
microempresa i hagin estat afectades econòmicament per la Covid-19.
Aquests recursos serviran per incrementar el pressupost de l’ajut fins als 374,7
milions d’euros i poder donar resposta a les 187.392 persones que s’han inscrit
a l’ajut i hi tenen dret.
Aquest traspàs de diners permetrà el pagament dels ajuts durant els propers
dies a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament per la
Covid-19. El pagament de tots els ajuts directes que gestiona el Departament
—el de persones en ERTO i fixes discontinus i els de professionals autònoms—
estarà enllestit abans del proper 31 de març.
Aquests 94.046.000 euros se sumen als 280 milions previstos inicialment per
arribar a totes les persones treballadores autònomes que compleixen els
requisits de l’ajut i que rebran un pagament únic de 2.000 euros els propers
dies.
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El Govern aprova destinar 52 milions d’euros del fons
extraordinari per implementar el Pla d’Educació Digital


A través d’aquesta transferència de crèdits es vol implementar el
pla, amb l’objectiu d’avançar cap a la digitalització de les aules amb
criteris d’equitat per a tot l’alumnat

El Govern ha aprovat destinar 52.354.204 euros del pressupost del fons
extraordinari al Departament d’Educació per continuar desplegant l’acceleració
del Pla d’Educació Digital de Catalunya, iniciat l’any 2020 amb motiu de la
pandèmia de la Covid-19.
Aquesta transferència de crèdits permetrà continuar amb l’acceleració del pla.
Un projecte que es preveia posar en marxa de forma esglaonada però que, a
causa de la pandèmia de la Covid-19 i del confinament consegüent, es va
considerar la necessitat de desenvolupar-ho de manera immediata. L’objectiu
del Pla d’Educació Digital de Catalunya és avançar cap a la digitalització de les
aules amb criteris d’equitat per a tot l’alumnat.
El pressupost aprovat avui es destinarà a la instal·lació LAN-Wifi dels centres
educatius, a la connectivitat per a l’alumnat, i a la dotació d’ordinadors tant per
a professorat com per a alumnat.
El detall és el següent:
Equipaments per al professorat

5.792.960,00

Instal·lació LAN-WIFI a centres

23.488.015,54

Equipaments per a alumnat

16.111.361,33

Connectivitat alumnat vulnerable
Oficina tècnica

6.626.456,10
335.412,00

Total

52.354.204,97
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El Govern posa en marxa un Pla d’actuacions per
agilitzar els tràmits administratius que afecten les
activitats econòmiques amb impacte


El document l’ha elaborat el Grup de Treball que el Departament
d’Empresa i Coneixement va impulsar el novembre de l’any passat
amb el món local i els agents econòmics amb l’objectiu d’optimitzar
els terminis de concessió de permisos, llicències i autoritzacions
per a realitzar determinades activitats econòmiques i pal·liar els
efectes de l’aturada administrativa decretada durant l’estat d’alarma
de l’any passat, que va agreujar el retard d’aquests procediments



El Pla d’actuacions, coordinat per l’Oficina de Gestió Empresa
(OGE), identifica els procediments amb una incidència més elevada
sobre l’activitat econòmica i amb un termini més llarg de tramitació
i proposa actuacions organitzatives, tecnològiques jurídiques i
comunicatives per reduir els terminis



Actualment, hi ha més de 120 procediments administratius que
requereixen d’autorització, llicència o informe preceptiu, alguns de
caràcter sectorial i altres de transversals, com els urbanístics o
relatius a aigües, residus o incendis



Les accions se centraran a millorar els serveis oferts per les
administracions implicades i a optimitzar els circuits de tramitació
d’expedients



Abans del 30 de juny s’haurà executat la primera fase del pla, que
es completarà el 20 de desembre

El Govern posarà en marxa aquest primer semestre el Pla d’actuacions per
agilitzar els tràmits administratius que afecten les activitats econòmiques amb
impacte. El Consell Executiu ha estat informat avui d’aquest document, que ha
elaborat el Grup de Treball que es va constituir el mes de novembre de l’any
passat amb el món local i els agents econòmics amb l’objectiu d’optimitzar els
terminis de concessió de permisos, llicències i autoritzacions per realitzar
determinades activitats econòmiques.
Les accions previstes en aquest pla facilitaran un entorn més favorable a les
empreses per a realitzar la seva activitat i, alhora, contribuiran a pal·liar els
efectes de l’aturada administrativa decretada durant l’estat d’alarma vigent de
març a juny de l’any passat i que va agreujar el retard en l’atorgament d’aquests
procediments.
Actualment, hi ha més de 120 procediments administratius que requereixen
d’autorització, llicència o informe preceptiu, alguns de caràcter sectorial i altres
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de transversals, com els urbanístics o relatius a aigües, residus o incendis.
Aquests procediments administratius, que impliquen un règim d’intervenció
prèvia, afecten activitats econòmiques amb impacte sobre el medi ambient, la
salut i la seguretat de les persones, que són també les que comporten una major
inversió i tenen una major incidència en l’economia.
Des de la primera reunió, celebrada el 26 de novembre de l’any passat, el Grup
de Treball ha realitzat dotze reunions tècniques prèvies, on els diferents
interlocutors han aportat documentació i informació que ha permès identificar
els procediments amb una incidència més elevada sobre l’activitat econòmica i
amb un termini més llarg de tramitació.
Un cop identificats els problemes més habituals i els principals colls d’ampolla
responsables dels endarreriments, el pla, coordinat per l’Oficina de Gestió
Empresa (OGE), proposa un seguit d’actuacions organitzatives, tecnològiques
jurídiques i comunicatives necessàries per reduir els terminis.
El Pla d’actuacions: línies de treball, àmbits i calendari
Les línies d’actuació del Pla se centren en dos grans blocs: d’una banda, la
millora dels serveis oferts per les administracions implicades, i d’una altra,
l’optimització dels circuits de tramitació d’expedients.
1) Pel que fa a la millora dels serveis oferts per les administracions
implicades, aquest bloc d’actuació es desglossa en les accions
següents:
a. Dimensionament
adequat
dels
recursos
humans:
implementació dels canvis organitzatius per garantir que les
unitats competents en la legalització de les activitats econòmiques
disposin dels recursos humans adequats i de la formació
específica per al desenvolupament de les tasques en el menor
termini possible.
b. Informació inclosa en el portal: garantir que les unitats
competents comparteixen la informació actualitzada relacionada
amb les activitats econòmiques (model de tramitació, afectacions
al servei...) de manera que sempre es pugui visualitzar des del
Canal Empresa com a portal electrònic de referència i possibilitat
que les empreses des de la seva Àrea Privada coneguin en tot
moment l’estat de la tramitació.
c. Servei de cita prèvia: integrar el servei de cita prèvia virtual
corporatiu a les unitats competencials amb la voluntat que els
interessats hi puguin fer arribar les seves consultes.
d. Pagament online: possibilitar el pagament via transferència
bancària per aquells procediments amb imports i/o taxes
elevades, i estudiar la viabilitat d’un registre únic d’avals.
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2) Pel que fa a l’optimització dels circuits de tramitació dels expedients,
el pla detalla actuacions en els àmbits que s’han identificat com els més
afectats i amb major nombre d’endarreriments:
a.
b.
c.
d.
e.

Urbanisme
Incendis-informe previ d’incendis
Medi ambient
Activitats extractives
Llicències ambientals

Per a cada tipologia de procediment, dins de cadascun dels àmbits anteriors,
s’han analitzat les diferents fases (prèvia, tramitació i control) per identificar
els motius que generen els colls d’ampolla i s’han recollit les propostes o
accions que caldria millorar i la unitat o organisme responsable d’impulsar el
canvi.
En termes generals, en la fase prèvia dels procediments s’establiran
models de projectes o instruccions tècniques que permetin reduir les
casuístiques de requeriments, comptant amb la col·laboració dels col·legis
professionals, i possibilitar un servei de consultes especialitzat per resoldre
dubtes d’interpretació normativa, entre d’altres actuacions.
Entre les actuacions previstes a la fase de tramitació es contempla que
totes les fases de tramitació es puguin fer electrònicament, inclòs el
pagament de taxes, la implementació de la tramitació unificada que permeti
a les unitats realitzar les seves funcions des del moment en què s’ha registrat
la sol·licitud, i l’adequació de les plataformes tecnològiques per permetre la
interoperabilitat i intercanvi d’informació amb la resta d’actors. En aquest
darrer punt cal destacar que s’estudiarà el canvi jurídic necessari per tal que
els tràmits d'audiència i informació pública en els casos d’activitats que
requereixen un pla urbanístic especial i una autorització ambiental es facin
només un cop.
En la fase de control de les activitats, el pla preveu obrir la consulta de les
dades, documentació i projectes tècnics autoritzats a l’administració, als
inspectors i a les entitats col·laboradores que intervenen en aquestes
funcions de control, entre altres mesures.
El Pla s’executarà en dues fases: la primera, amb les actuacions prioritàries,
finalitzarà el 30 de juny, i la segona, amb les actuacions necessàries i les de
millora contínua, el 20 de desembre. Trimestralment es donarà compte dels
avenços dels treballs.
Aquest grup està presidit pel conseller d’Empresa i Coneixement i integrat per
representants del Govern, l’Administració local i els agents econòmics. En
concret, en formen part representants dels departaments competents en
matèria d’empresa, urbanisme, medi ambient, prevenció d’incendis, treball
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autònom, coordinació interdepartamental, promoció econòmica, administració
digital, transparència; les quatre diputacions catalanes, l’Associació Catalana
de Municipis, i la Federació de Municipis de Catalunya, i organitzacions
empresarials, cambres de comerç i col·legis professionals.
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El Govern aprova la subscripció del Contracte
programa amb el CREAF per al període 2021-2024


El CREAF és un centre de recerca CERCA dedicat a l'ecologia
terrestre, l'anàlisi territorial que genera coneixements i
metodologies per a la conservació, la gestió i l’adaptació del medi
natural al canvi global

El Govern ha aprovat la subscripció del contracte programa entre l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i
Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement, i el Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), per al període 2021-2024 i
n’autoritza la seva signatura.
El CREAF és un centre de recerca CERCA, i està dedicat a l'ecologia terrestre,
l'anàlisi territorial que genera coneixements i metodologies per a la conservació,
la gestió i l’adaptació del medi natural al canvi global. El seu objectiu és actuar
com a pont entre el mon acadèmic, les administracions i la societat, creant
opinió i intercanviant coneixement en els seus àmbits d’actuació a escales local,
regional i global. El CREAF està integrat actualment per l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat
de Barcelona, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC).
La signatura d’aquest Contracte programa permetrà optimitzar la gestió dels
recursos disponibles i plantejar nous objectius i reptes a mig i llarg termini, amb
visió de futur. Així mateix, estableix un marc de relacions entre els dos
departaments amb la finalitat de dotar el CREAF dels mitjans estructurals
necessaris per seguir acomplint els seus objectius d’R+D+i, amb especial
èmfasi en temes relacionats amb l’àmbit de l’ecologia terrestre, l’anàlisi
territorial, el canvi global o l’Agenda 2030.
El contracte programa es configura com un instrument de base per preservar i
incrementar el lideratge internacional del CREAF. Es marca com a principals
objectius consolidar-lo com un centre de referència de l’Administració de la
Generalitat en les polítiques d’adaptació i mitigació dels efectes del canvi global,
de conservació de la biodiversitat i de gestió sostenible dels sistemes
agroforestals, i que col·labori en l’acompliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) que han de permetre implementar
l’Agenda 2030 a Catalunya.
El Govern de la Generalitat destinarà al compliment d’aquest contracte
programa 6,3 milions d’euros, amb càrrec als pressupostos dels departaments
de Territori i Sostenibilitat i d’Empresa i Coneixement. Territori i Sostenibilitat
destinarà fins el 2024 un total de 5.428.000 euros, mentre que Empresa i
Coneixement hi aportarà 880.000. Aquest 2021, l’aportació realitzada entre tots
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dos departaments serà d’1.577.000 euros, dels quals 1.337.000 corresponen a
Territori i Sostenibilitat i 220.000 a Empresa i Coneixement.
Per al seguiment i avaluació de les activitats que desenvoluparà el CREAF en
el marc del Contracte programa, s'establirà una Comissió de Seguiment,
integrada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, Empresa i Coneixement,
així com la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació
I-CERCA) i el mateix CREAF.
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El Govern amplia la col·laboració amb la Fundació
i2CAT per desenvolupar solucions tecnològiques que
millorin els serveis públics digitals


S’inclou una addenda al contracte programa per dur a terme
activitats de recerca i innovació que contribueixin a la
transformació digital de l’Administració

El Govern ha aprovat una addenda al contracte programa amb la Fundació
i2CAT per impulsar la col·laboració amb aquesta entitat en activitats de recerca
i innovació en l'àmbit de les tecnologies digitals avançades que contribueixin a
la transformació digital de l’Administració de la Generalitat.
La col·laboració i coordinació que en sorgeixi haurà de permetre dur a terme
actuacions específiques orientades a dissenyar, desenvolupar i validar noves
solucions tecnològiques innovadores perquè els departaments de la Generalitat
de Catalunya o entitats del seu sector públic puguin oferir més i millors serveis
digitals a la ciutadania i a les empreses del país.
La Fundació Privada i2CAT Internet i Innovació digital a Catalunya és una entitat
del sector públic sense ànim de lucre, participada majoritàriament per la
Generalitat de Catalunya, que està adscrita al Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública.
La Fundació i2CAT és un centre de recerca reconegut com a centre CERCA, la
qual cosa implica que s'ha d'organitzar amb una planificació d'activitats
fonamentada en un programa pluriennal, basada en un pla estratègic, amb una
supervisió posterior de l'activitat científica i de l'activitat econòmica i financera i
subjecta al principi de transparència i al retiment de comptes.
En aquest sentit, el Govern va aprovar per Acord de Govern de 17 de desembre
de 2019 el contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública, i la Fundació Privada I2CAT, per al període 2020-2023, per un import
total de 9.400.000 euros.
L’Addenda que s’aprova avui té la finalitat de complementar el contracte
programa de la Fundació i2CAT amb activitats de recerca i d’innovació en
l'àmbit de les tecnologies digitals avançades específicament adreçades a la
transformació digital de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu
sector públic, com són el disseny i desenvolupament de noves solucions
tecnològiques per a la millora dels serveis públics digitals.
Així mateix, l’addenda també té l’objectiu d’establir el règim de revisió i
modificació del contracte programa perquè aquest contracte pugui ser modificat
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a través dels acords assolits a la Comissió de Seguiment i per incorporar les
actuacions específiques addicionals que hagin estat aprovades.
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El Govern dona llum verd al conveni amb el Fons
Espanyol de Garantia Agrària per als treballs de
controls per Monitoratge 2021
El Govern ha aprovat la subscripció i signatura del Conveni interadministratiu
entre el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARP), per a la realització dels treballs de controls per
Monitoratge 2021 dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC).
L’objectiu del conveni és definir els termes i les condicions de col·laboració entre
el FEGA i la Generalitat de Catalunya pel co-finançament dels treballs de
monitoratge de les superfícies dels règims d’ajut inclosos en la sol·licitud del
2021 de les comarques del Segrià, la Noguera, l’Urgell, les Garrigues, el Pla
d’Urgell, i la Segarra.
El monitoratge consisteix en el control mitjançant imatges de satèl·lits Sentinel
de Copernicus o altres dades amb valor com a mínim equivalent, durant un
període de temps que permeti extraure conclusions sobre el compliment de les
condicions d’admissibilitat establertes pels ajuts directes i mesures de
desenvolupament rural establertes en l’àmbit del Sistema integrat de Gestió i
Control.
El DARP està implementant el sistema de controls per Monitoratge des de la
campanya 2019, i aquest 2021, a més a més de les comarques de la Plana de
Lleida, es continuarà monitoritzant les superfícies de conreu de l’arròs, que
comprèn zones de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, l’Alt Empordà, i el
Baix Empordà.
Amb el monitoratge s’utilitza mecanismes i procediments que permeten
simplificar les tasques de control, augmentant l’eficiència dels recursos i la
productivitat, alhora que es redueix costos materials. Implica un canvi d’enfoc
en què es posa per davant la prevenció al sistema sancionador. Mitjançant un
sistema d’alertes establert amb el monitoratge, es permet als agricultors
modificar la seva Declaració Única Agrària (DUN) sense penalitzar o bé justificar
les seves declaracions mitjançant l’enviament de fotografies geoetiquetades
amb l’App FotoDUN.
Els resultats permeten assegurar que millora l’eficiència dels controls al mateix
temps que contribueix a legitimar la percepció dels ajuts de la Política Agrària
Comuna (PAC) en el sector agrari. Gràcies a la utilització de les noves
tecnologies com el control per monitoratge per a dur a terme una gran part dels
controls que preveu la normativa comunitària, el DARP podrà garantir
l’avançament dels pagaments dels ajuts de la campanya 2021. En total,
s’abonarà més de 265.000.000 d’euros d’ajuts directes, per donar liquiditat al
sector agrari català.
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El Govern aporta 3’5 milions d'euros a l’Agència de
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per finançar
convocatòries d’ajuts a personal investigador


El Consell Executiu ha acordat transferir aquesta partida a l'AGAUR,
que també permetrà fer front a l’increment de les despeses de
l’agència

El Consell Executiu ha autoritzat la transferència de crèdits per valor de 3’5
milions d'euros a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR) per finançar diverses convocatòries d’ajuts per a personal
investigador pre-doctoral i post-doctoral durant l’any 2021. Aquesta aportació,
procedent del pressupost del Departament d’Empresa i Coneixement, també té
com finalitat cobrir l’increment de les despeses de funcionament de l’Agència.
AGAUR és l’agència catalana responsable de l’execució de programes de
beques, préstecs, subvencions i altres activitats de foment de la recerca
científica i de l’estudi universitari. En l'àmbit de la recerca, AGAUR manté tres
línies d’ajuts per a la captació i estabilització del talent investigador:


El programa FI d’ajuts predoctorals està destinat a universitats, centres de
recerca fundacions hospitalàries per a la contractació de personal
investigador novell. La seva finalitat és la promoció de la qualitat en la
recerca durant la formació i la posterior incorporació del personal
investigador en grups de recerca.



La convocatòria d’ajuts predoctorals FI SDUR està enfocada a
departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de
personal investigador en formació. En la línia dels ajuts FI, també es
proposa incrementar el nombre de contractes predoctorals a Catalunya,
però específicament tenint en compte l’activitat de recerca dels
departaments de les universitats.



El programa Beatriu de Pinós incentiva la contractació de personal
investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia. Els ajuts
s’estenen durant un període de tres anys i permeten incorporar
investigadors amb experiència internacional a qualsevol universitat, centre
de recerca o fundació hospitalària del país.
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El Govern aprova el topònim ‘la Santa Olla’, al Ripollès,
tal com havia sol·licitat l’Ajuntament de Setcases
El Govern ha aprovat la denominació oficial nova de la Santa Olla, a Setcases,
a la comarca del Ripollès, per a un paratge situat en aquest municipi. La nova
denominació serà introduïda al Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya
en substitució del topònim casa d’en Picot, que fa referència a una edificació
que es troba en aquest paratge.
Aquesta nova denominació havia estat sol·licitada per l’Ajuntament de Setcases
a la Comissió de Toponímia i ha estat informada favorablement per l’Institut
d’Estudis Catalans, tal com estableix el Decret 133/2020, de 17 de novembre,
sobre l'establiment i l'ús de la toponímia i sobre la Comissió de Toponímia.
La Comissió de Toponímia ha elevat la proposta del nou topònim perquè, com
estableix el Decret 133/2020, el Govern l’aprovi mitjançant un acord que s’ha
de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica
de la Generalitat. Aleshores, el topònim és oficial i passa a ser inclòs en el
Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya.
La Comissió de Toponímia va ser creada l’any 2001 pel Govern per vetllar per
la toponímia de Catalunya i és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en
matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya. Actua com a òrgan de
coordinació entre les entitats o institucions que tenen competències en el camp
de la toponímia i està adscrita al Departament de Cultura. La directora general
de Política Lingüística n’exerceix la presidència.També en formen part altres
departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau
d’Aran, l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut d’estudis Aranesi i les entitats
municipalistes Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC).
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Altres acords
El Govern contractarà serveis de teràpia respiratòria a domicili
El Govern ha pres coneixement de la recent resolució del director del Servei
Català de la Salut de declarar l’emergència de la contractació dels serveis
sanitaris de teràpia respiratòria a domicili a Catalunya i, d’aquesta manera,
donar resposta als serveis que es prestin al llarg d’aquest any.
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