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El Govern crea el Programa de suport de l’accés a la
universitat i d’atenció a l’estudiantat per donar resposta
a les noves necessitats derivades de la Covid-19


Es reforçarà l’Oficina d’Accés a la Universitat amb 27 nous efectius
per millorar l’atenció a l’estudiantat i l’organització de les proves
d’accés i dels processos de preinscripció, que s’han vist alterats
per la situació de pandèmia

El Govern ha aprovat la creació del Programa de suport de l’accés a la
universitat i d’atenció a l’estudiantat, que té com a objectiu reforçar l’Oficina
d’Accés a la Universitat, encarregada de l’organització de les proves d’accés i
l’admissió a les universitats, per donar resposta a les noves necessitats
derivades de les mesures de contenció de la Covid-19. El programa preveu
incorporar 27 nous efectius a l’Oficina, per implementar i consolidar les mesures
organitzatives i les noves aplicacions telemàtiques que s’han posat en marxa
arran de la situació de pandèmia, que ha obligat a telematitzar processos i
tràmits, reprogramar calendaris i aplicar mesures de contenció de l’activitat
laboral, social acadèmica i de mobilitat.
L’Oficina d’Accés a la Universitat és l’encarregada d’organitzar les diferents
proves d’accés, els processos d’admissió, la promoció dels estudis i l’orientació
de l’estudiantat que vol accedir a la universitat. Unes funcions que impacten
anualment en més de 40.000 persones i que des de l’inici de la pandèmia s’han
vist molt afectades per la necessitat de fer front a les condicions excepcionals
derivades de la Covid-19.
Les restriccions en els aforaments i la limitació de persones en els espais
habituals d’informació al públic en compliment de les restriccions aprovades pel
Procicat han posat en relleu la necessitat d’incrementar el suport durant els
períodes de màxima gestió. També han comportat un nou plantejament del
sistema d’atenció al públic, més virtual, modern i adaptat a les noves necessitats
i normatives d’administració electrònica.
Aquestes noves mesures organitzatives requereixen nous processos i noves
formes de treballar més fonamentades en les noves tecnologies que comporten,
alhora, la necessitat d’adaptar el perfils professionals de suport a aquests
processos amb personal que tingui les habilitats tecnològiques per
desenvolupar aquestes noves funcions.
Tenint en compte que moltes de les mesures adoptades s’hauran de fer
extensives als propers processos d’accés a la universitat, el Govern ha acordat
la creació d’aquest programa, que tindrà una durada d’un any prorrogable a tres
amb l’objectiu de pal·liar les mancances detectades en l’atenció a l’estudiantat
i cobrir les necessitats organitzatives fruit de la pandèmia. L’objectiu és garantir
una resposta òptima i un servei eficient en la realització de les proves d’accés i
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de la preinscripció universitària amb les màximes garanties de seguretat i poder
acomplir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat a l’hora d’accedir a les
universitats de Catalunya.
Dels 27 nous efectius que s’incorporaran a l’Oficina, 10 ho faran per tota la
durada del programa per implementar i consolidar les noves mesures
organitzatives i les diferents aplicacions que s’han posat en marxa arran de la
pandèmia. Els 17 efectius restants s’incorporaran per períodes de 6 mesos en
els moments més intensos de matriculació per atendre les noves formes
d’atenció a alumnat d’una forma més eficient.
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El Govern signarà el projecte europeu Shababuna per
combatre la desinformació sobre la migració irregular
entre el jovent al Marroc


L’objectiu és que també conegui les alternatives per migrar a través
de vies segures i les oportunitats al seu territori

El Govern ha autoritzat la signatura de l’acord entre la Generalitat de Catalunya
i els socis del consorci per a la gestió del projecte Shababuna; la nostra joventut:
informada i ben preparada per decidir el seu futur!, dins la convocatòria del Fons
d’Asil, Migració i Integració (AMIF, per les seves sigles en anglès) de la
Comissió Europea sota el tema 4: campanyes d’informació i sensibilització
sobre els riscos de la migració irregular en països tercers i Europa. El fons està
gestionat per la Direcció General de Migració i Interior de la Comissió Europea.
El projecte Shababuna busca combatre la desinformació sobre la migració
irregular entre el jovent al Marroc, concretament a la regió de l’Oriental, al nordest del país. L’objectiu és que el col·lectiu de joves d’entre 14 i 25 anys de la
regió marroquina Oriental conegui millor els riscos de la migració irregular, les
alternatives per migrar a través de vies segures i les oportunitats al seu territori,
en cooperació amb institucions regionals i locals.
El gener de 2020 el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència es va presentar com a líder del projecte, que va ser acceptat el
setembre de 2020 per la Secció de Migracions i Fons de la Direcció General de
Migració i Interior de la Comissió Europea. El desembre de 2020 es va signar
l’acord de subvenció entre el Departament d’Acció Exterior i la UE, representada
per la Comissió Europea per compte del Fons d'Asil, Migració i Integració.
Així doncs, el líder del projecte (Departament d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència) i els seus socis (Agència Catalana de Cooperació
per al Desenvolupament, ACCD; Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, FCCD; Comtat d’Skåne, LST SKÅNE; TamaT; Universitat
de Girona i Universitat Autònoma de Barcelona) han de subscriure un acord
entre ells que reculli i defineixi el conjunt de drets i obligacions a què es
comprometen per tal d’assegurar la implementació correcta de l’acció i el
desenvolupament de l’acord amb la Comissió Europea.
L’objectiu de l’acord de consorci és, per tant, la creació d’aquest partenariat,
acordant la coordinació i la gestió entre els membres del consorci per tal
d’assegurar que l’acció s’implementarà correctament.
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El Govern reserva un milió d’euros per impulsar el
sector NewSpace


El Govern farà unes aportacions econòmiques per valor de 500.000
euros cada una a l’IEEC i a la Fundació i2CAT per desplegar
l’Estratègia NewSpace



El Govern segueix potenciant l’‘Estratègia NewSpace de Catalunya’,
que ha de permetre desenvolupar una nova economia de futur
lligada a la democratització de l’espai mitjançant l’ús de
nanosatèl·lits

El Govern ha aprovat uns canvis de partides que permetran l’aportació
econòmica a l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya i a la Fundació i2CAT,
Internet i Innovació Digital a Catalunya per un valor de 500.000 euros
cadascuna per impulsar el sector NewSpace, i així seguir desplegant
l’Estratègia NewSpace.
Les activitats que podran desenvolupar amb aquestes aportacions tant l’IEEC
com la Fundació i2CAT seran, entre d’altres, inversions a l’Observatori
Astronòmic del Montsec per desenvolupar l’estació de terra per a
comunicacions i control de satèl·lits de l’Estratègia NewSpace, que permeti fer
el seguiment i descarrega de les dades de l’Enxaneta i els futurs nanosatèl·lits
que es posin en orbita; mapeig i posada en valor de laboratoris i infraestructures
experimentals de test per a la nova economia de l’espai a través de la creació
del Catalonia NewSpaceLab; posada en marxa de la Catalonia NewSpace
Alliance, el posicionament internacional de l’Estratègia NewSpace i un
programa d’acceleració d’startups de la nova economia de l’espai; i definir i
executar casos d’ús amb la informació rebuda de l’Enxaneta i els futurs nano
satèl·lits de les missions del 2021, 2022 i 2023.
Sector NewSpace
La nova economia de l’espai obre una finestra d’oportunitat gràcies a la
democratització de l’espai, fins ara reservada a les grans potències de la
indústria aeroespacial. Gràcies al desenvolupament tecnològic, una forta
reducció de costos i un canvi de paradigma en la manera de desenvolupar
missions espacials, les barreres d’entrada han anat desapareixent i avui es
poden oferir nous serveis basats en satèl·lits, les seves dades i l’ús de l’espai
per part de diferents sectors productius del país.
En aquest context el Departament de Polítiques Digitals ha impulsat l’Estratègia
NewSpace, que està dissenyada perquè Catalunya pugui consolidar i
maximitzar el seu lideratge en el camp dels nanosatèl·lits, i així posicionar-se
amb força en l’àmbit de la denominada nova economia de l’espai, un sector
emergent d’alt valor afegit generador d’oportunitats, creixement econòmic i
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ocupació basat en l’ús de satèl·lits més petits i de menor cost que orbiten a
baixa altura. Es calcula que el desenvolupament d’aquesta nova economia d’alt
valor afegit generarà 1.200 nous llocs de feina i una facturació de prop de 300
milions d’euros fins al 2025. En només 5 anys, per tant, es preveu multiplicar
per 2,5 el nombre d’empreses que avui es dediquen al sector fins arribar a les
75, i multiplicar per 4 els llocs de feina i per 6 la facturació.
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El Govern aprova la protecció de l’entorn dels conjunts
de pintures rupestres dels Abrics de l’Ermita i
d’Esquarterades
El Govern ha acordat delimitar l’entorn de protecció del conjunt amb pintures
rupestres Abrics d’Ermites I–IX, Esquarterades I i Esquarterades II, als termes
municipals d’Ulldecona i Godall, a la comarca del Montsià. Amb aquesta
mesura, es determinen els criteris per a intervencions a la zona arqueològica i
el seu entorn, com ara la necessitat d’autorització prèvia del Departament de
Cultura; la prohibició de les activitats d’escalada, acampada i la realització de
fogueres o la prohibició d’instal·lació de noves infraestructures elèctriques, entre
altres.
El conjunt de pintures rupestres d’Abrics d’Ermites i d’Esquarterades és un
patrimoni cultural d’excepcional rellevància que permet conèixer l’expressió
social, econòmica i religiosa de les poblacions prehistòriques del llevant
peninsular. Les característiques d’aquestes manifestacions pictòriques les fan
inseparables del suport on es troben i del seu entorn, amb el qual estableixen
importants relacions espacials i simbòliques. Els jaciments es troben situats dins
l’àrea natural protegida del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura
2000 Serra de Godall.
Els Abrics d’Ermites i els d’Esquarterades estan declarats Bé Cultural d'Interès
Nacional. Dels 12 abrics que formen part d’aquest entorn compartit, el més
destacable és l’Abric I d’Ermites. Les seves pintures constitueixen el conjunt
més notable i espectacular, tant des del punt de vista del nombre de figures i de
la diversitat formal com del seu estat de conservació. El conjunt presenta un
total de 170 figures d’estil naturalista amb certa tendència semi-esquemàtica
que formen el conjunt més important numèricament de Catalunya. El tema
principal del fris és una gran escena de cacera, situada a la part dreta de la
balma, centrada en un grup de cérvols i alguns caprins, realitzats en diferents
moments, com així ho corroboren els diferents estils i superposicions. Es tracta
d’una autèntica representació en clau narrativa: els animals són representats
de manera dinàmica corrent cap a l’esquerra, envoltats d’arquers —se’n
comptabilitzen 44— amb grans arcs que disparen fletxes.
Per delimitar l’entorn de protecció del conjunt d’Abrics d’Ermites i
d’Esquarterades, s’ha fet un estudi individualitzat de la unitat fisiogràfica i el
paisatge en el qual es troba el conjunt rupestre. Així, s’han tingut en compte un
seguit de criteris: la conca visual de l’abric amb pintures, l’entorn paisatgístic, la
unitat geomorfològica i hidrogràfica, el context cultural, l’existència d’altres
elements patrimonials culturals i naturals a la zona i els usos del sòl. Amb aquest
últim criteri s’intenta que la delimitació d’un entorn de protecció no afecti les
activitats productives desenvolupades dins d’aquest espai, sempre que no
repercuteixin negativament en la conservació del bé, i així poder mantenir els
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trets distintius del paisatge i la implicació dels agents que viuen i treballen en
aquest espai.
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Altres acords
El Govern encarrega iniciar les negociacions amb l’Estat en relació amb el
Decret llei per reduir la bretxa de gènere
El Govern ha acordat encarregar a la persona que exerceix la presidència de la
representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral GeneralitatEstat l’inici de negociacions en relació amb el Reial decret llei pel qual s’adopten
mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits
de la Seguretat Social i econòmic.
El Consell Executiu pren aquesta decisió després que el Govern de la
Generalitat hagi manifestat discrepàncies competencials en diversos articles i
hagi convidat el Govern de l’Estat 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). Concretament, la negociació es planteja sobre els apartats
8, 9, 10 i 14 de l’article 3 i disposició final primera i segona d’aquest Reial decret
llei.
El termini per plantejar el possible recurs d’inconstitucionalitat davant el TC
contra aquesta disposició acaba el dia 3 de maig 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
fins al 3 de novembre de 2021 i permetrà disposar d’uns mesos per negociar
amb l’Estat una possible solució acordada.

9
Acords de Govern. 30.03.2021
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

