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El Govern destina 4 milions a reforçar els ajuts directes
a establiments de restauració de centres comercials
tancats per la Covid-19


El Consell Executiu ha autoritzat transferir 4 milions d’euros dels
Fons Extraordinaris al Departament d’Empresa i Coneixement per
donar cobertura a l’increment de l’import dels ajuts directes per a
establiments de restauració situats dins de centres, galeries i
recintes comercials, tancats des del passat 7 de gener



Amb aquesta aportació de fons es dota econòmicament l’ampliació
dels ajuts de 7.000 a 15.000 euros per establiment afectat, publicada
divendres al DOGC

El Govern ha autoritzat transferir 4 milions d’euros dels Fons Extraordinaris al
Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i
Coneixement per reforçar els ajuts directes a establiments de restauració situats
en centres, recintes i galeries comercials, tancats des del 7 de gener d’acord
amb les mesures de contenció de la Covid-19 aprovades pel Procicat.
Amb aquesta aportació de fons es dota econòmicament l’ampliació dels ajuts
de 7.000 a 15.000 euros per establiment de restauració afectat, publicada al
DOGC el 8 d’abril. D’aquesta manera, el Govern vol contribuir a pal·liar els
perjudicis econòmics derivats de les restriccions en aquests locals, tancats des
del 7 de gener passat, i donar resposta a la situació especialment difícil que
està travessant el sector de la restauració integrat en aquests espais
comercials.
Es beneficiaran d’aquest increment, els bars, cafeteries i restaurants ubicats en
centres, recintes i galeries comercials que hagin sol·licitat els ajuts directes de
la línia tancada el 17 de març passat, que s’adreçava a establiments de centres,
galeries i recintes comercials i a locals de més de 400 metres quadrats. Els
establiments de restauració de centres, galeries i recintes comercials que no
s’hagin acollit a la línia podran sol·licitar l’ajut en els propers dies.
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El Govern inicia la consulta pública sobre la normativa
vinculada al pla de gestió de l'aigua per al període 20222027


Aquest és el pas previ per a la posada a informació pública de la
planificació hidrològica catalana



La consulta tindrà una durada d'un mes i està destinada a copsar
l’opinió de la ciutadania i entitats sobre mesures de caràcter
normatiu

El Govern ha promogut l’inici de la consulta pública sobre el procediment
normatiu relacionat amb el pla de gestió de les conques internes per al període
2022-2027. La consulta, que estarà oberta en el portal participa.gencat.cat,
tindrà una durada d’un mes i està destinada a recollir les opinions dels ciutadans
i entitats sobre les mesures de caràcter normatiu que cal adoptar, la
conveniència d’introduir noves mesures normatives per protegir les masses
d’aigua, entre d’altres.
Aquest tràmit és el pas previ a la posada a informació pública del Pla de gestió
de les conques internes i el seu Programa de mesures per al període 20222027. En aquest sentit, es preveu que els documents de la planificació
hidrològica puguin sortir a informació pública abans de l’estiu.
El Pla de gestió i el seu Programa de mesures són les eines destinades a
millorar en la gestió del cicle de l’aigua en l’àmbit de les conques internes i que
es revisen cada sis anys, segons estableix la Directiva marc de l’aigua europea.
L’objectiu és millorar l’estat de les masses d’aigua i garantir la disponibilitat
d’aigua.
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El Govern aprova subscriure un conveni amb la
Generalitat Valenciana per promoure el turisme


L’objectiu és potenciar els intercanvis
coneixement en la gestió turística



Des del l’any 2006 ambdós governs col·laboren per consolidar un
model turístic responsable i competitiu en l’entorn del Mediterrani

d’experiències

de

El Govern ha aprovat subscriure un conveni de col·laboració amb la Generalitat
Valenciana per promoure i impulsar accions conjuntes en l’àmbit del turisme.
L’objectiu principal és potenciar els intercanvis d’informació i experiències,
desenvolupar estratègies conjuntes i compartir indicadors que permetin millorar
els sistemes de gestió turística per tendir a l’excel·lència.
Actualment, les administracions turístiques d’ambdues destinacions treballen
per desenvolupar experiències que contribueixin a un desenvolupament més
equilibrat del territori i posin en valor productes turístics més transversals. A
més, impulsen diferents estratègies per assolir els reptes i les necessitats de
futur del sector des de la mirada i l’entorn mediterrani, que és on es desenvolupa
una part important de l’activitat turística.
Per aquest motiu, les dues administracions consideren que hi ha una oportunitat
especial per desenvolupar sota aquesta visió compartida un intercanvi
d’informació i experiències. De fet, des de l’any 2006 ambdós territoris
col·laboren per consolidar un model de turisme responsable i competitiu. A més,
formen part de la Xarxa Europea per a un Turisme Responsable i Competitiu
NECSTour que Catalunya presideix des de l’any 2015, i comparteixen espais i
productes turístics que conviuen en una mateixa zona geogràfica cultural i
lingüística.
Per al correcte desenvolupament de les actuacions previstes es crearà una
comissió de seguiment formada per tres representants de cada regió, un dels
quals amb rang de director general. Aquesta comissió estarà presidida per un
dels directors generals de manera rotatòria amb mandats d’un any natural. El
primer any serà el torn del director general de Turisme del Departament
d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

4
Acords de Govern. 13.04.2021
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern referma l’aposta per la Junta Arbitral de
Consum de Catalunya com a organisme de resolució de
conflictes per vies extrajudicials


El Consell Executiu ha aprovat autoritzar la signatura del conveni
entre l’Agència Catalana del Consum i el Ministeri de Consum que
garanteix la continuïtat de la JACC



La Junta és l’organisme adscrit a l’ACC que des de l’any 1993
s’encarrega de gestionar les reclamacions de les persones
consumidores a través de l’arbitratge de consum



Actualment hi ha 8.708 establiments adherits a l’arbitratge de
consum a través de la JACC, que des de 1993 ha dictat prop de
74.000 laudes

El Govern ha autoritzat la signatura del conveni de cooperació entre l’Agència
Catalana del Consum (ACC) del Departament d’Empresa i Coneixement i el
Ministeri de Consum del govern espanyol per donar continuïtat a la constitució
de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC).
La JACC, adscrita a l’ACC, és l’organisme que des de l’any 1993 s’encarrega
de gestionar a través de l’arbitratge de consum les reclamacions que plantegen
els ciutadans d’arreu de Catalunya quan se senten perjudicats com a
conseqüència de la compra d'un producte o de la prestació d'un servei. D’altra
banda, també fa tasques de foment de l’arbitratge amb la finalitat que les
empreses i els professionals s’adhereixin al Sistema Arbitral de Consum. Des
de la seva constitució, la JACC ha resolt prop de 74.000 casos per laude arbitral.
Actualment hi ha 8.708 establiments adherits a l’arbitratge de consum a través
d’aquesta Junta.
Tenint en compte l’experiència positiva de la Junta Arbitral de Consum de
Catalunya com a instrument eficaç en la resolució de conflictes, el Govern
aposta per donar-li continuïtat amb la signatura d’aquest conveni.
L’arbitratge de consum
L’arbitratge de consum és un procediment extrajudicial i voluntari que ofereix a
les persones consumidores i a l’empresariat la possibilitat de resoldre amb
caràcter vinculant i executiu, i de manera objectiva i gratuïta, els conflictes de
consum.
Quan una persona consumidora presenta una reclamació, s’intenta la mediació
per tal d’arribar a un acord entre les parts. Si aquesta no prospera, i si ambdues
parts hi estan d’acord, s’inicia el procediment arbitral amb la celebració d’una
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vista presidida per un òrgan arbitral. Aquest òrgan dicta un laude que té el
mateix valor que una sentència judicial i, per tant, és d’obligat compliment.
La JACC, a més a més, compleix amb els requisits de les entitats de resolució
alternativa de conflictes de consum acreditades davant la Comissió Europea,
per resoldre extrajudicialment els conflictes plantejats pels consumidors amb
relació a comerciants establerts a la UE.
Les competències assignades a l'Agència Catalana del Consum són totes les
que corresponen a la Generalitat en matèria de consum, en virtut de la
Constitució i l'Estatut d'autonomia, especialment la informació, la formació,
l'educació, l'assessorament, la mediació, l'arbitratge, la inspecció i el control de
la disciplina del mercat, la difusió, la promoció, el foment, les relacions
institucionals i la defensa dels drets de les persones en l'àmbit del consum.
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El Govern ratifica l'acord sobre la jubilació anticipada
dels Agents Rurals
El Govern ha ratificat l’acord sobre la jubilació anticipada dels Agents Rurals
signat el mes de desembre de 2020 amb totes les organitzacions sindicals del
cos: CCOO, CSIF, IAC-CATAC, Intersindical-CSC i UGT. D’aquesta manera,
el Govern autoritza els departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació; de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; i de Polítiques
Digitals i Administració Pública a adoptar les mesures oportunes per a
l’aplicació del contingut d’aquest acord.
La implementació d’aquest acord ha de permetre equiparar les condicions de
treball dels Agents Rurals a la d’altres col·lectius que realitzen funcions de
naturalesa i desgast físic i psicològic similars. D’aquesta manera, el Govern
es compromet a impulsar aquest desplegament normatiu perquè els i les
agents es puguin jubilar als 60 anys, o als 59 anys si comptabilitzen 35 anys
de servei al Cos d’Agents Rurals, sens prejudici del que determinin els òrgans
competents d’acord amb la normativa vigent.
L’acord suposa un pas més en el marc dels esforços que el Departament
d’Agricultura ha dut a terme per potenciar el Cos d’Agents Rurals. El 16 de
juliol de 2019, el Govern va aprovar el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals
2019-2024 amb l’objectiu d’adaptar el cos als reptes actuals, dimensionar
adequadament la plantilla, desplegar les categories professionals i reforçar
l’estructura tècnica i administrativa de suport.
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El Govern referma el seu compromís amb el MWC
Barcelona 2021 amb una aportació de 5 milions per
situar Catalunya com a ‘hub’ tecnològic mundial


L’edició d’enguany tindrà lloc del 28 de juny a l’1 de juliol i la
Generalitat de Catalunya hi participarà amb un pavelló que allotjarà
una seixantena d’empreses i centres tecnològics, així com una zona
de demostració de projectes digitals innovadors

El Govern ha autoritzat el Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública a fer l’aportació anual de 5 milions d’euros a la Fundació Barcelona
Mobile World Capital per a la celebració del Mobile World Congress (MWC)
2021, que tindrà lloc un any més a Barcelona del 28 de juny a l’1 de juliol. El
MWC, amb seu a Barcelona des del 2006 i que ha prorrogat fins al 2024 el seu
compromís amb la capital catalana, és l’esdeveniment tecnològic i de negocis
més important del món i genera un impacte de gairebé 500 milions d'euros en
l'economia i desenes de milers de llocs de treball, a més de situar Catalunya a
l’avantguarda de les tecnologies digitals avançades.
En l’edició d’enguany del MWC Barcelona, la Generalitat de Catalunya hi
participarà amb una nova ubicació i un nou pavelló que allotjarà una seixantena
d’empreses i centres tecnològics catalans, a més del Brokerage Event per fer
reunions de negocis internacionals i una zona de demostració per mostrar
alguns dels projectes més innovadors dins de l’estratègia digital del Govern.
A més de la celebració del MWC, l’aportació anual de 5 milions d’euros a la
Fundació Barcelona Mobile World Capital té per objecte el desplegament del
programa d’actuacions en l’àmbit digital durant tot l’any per impulsar la
transformació digital al país, captar talent i inversions i posicionar Barcelona i
Catalunya com un dels principals hubs tecnològics del món.
En aquest sentit, les principals iniciatives d’aquest programa són:
5G Barcelona, que té l’objectiu de posicionar Barcelona com a laboratori
neutral i hub 5G d’innovació digital al sud d’Europa on qualsevol agent pugui
dissenyar, desenvolupar i testar serveis o aplicacions, implementades
mitjançant tecnologies 5G.
Barcelona Digital Talent, que té per objectiu coordinar i promoure iniciatives
per atraure talent local i internacional al sector TIC, fomentar la reorientació
professional cap a les carreres digitals i generar vocacions TIC.
Digital Future Society (DFS), un think tank global que connecta experts,
responsables polítics, organitzacions cíviques i emprenedors amb la missió
d'entendre i comprometre's amb els desafiaments legals i ètics i les oportunitats
de transformació digital.
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La Mobile Week, que va néixer amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania les
reflexions sobre l’impacte de la tecnologia i traslladar a tot el territori el debat
sobre la revolució digital. Aquesta iniciativa ha anat creixent des de la seva
primera edició fins arribar a les 18 ciutats, comarques i àmbits territorials de tot
Catalunya que hi participaran aquest any.
The Collider, un programa de suport a l’emprenedoria científica orientat a posar
en valor la tasca d’universitats i centres tecnològics tot connectant el talent
científic amb el talent emprenedor mitjançant la creació de noves empreses
basades en tecnologies disruptives.
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