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El Govern aprova una nova partida de 7,2 milions per
compensar les devolucions d’entrades i cancel·lacions
sobtades d’activitat cultural causades pel confinament
comarcal


Els destinataris de les línies, que es convocaran durant el mes de
maig, inclouen des de companyies, professionals, promotors, sales
i programadors

El Govern ha aprovat una nova partida per al sector cultural, d’un total de 7,2
milions d’euros. L’objectiu és crear línies de subvencions que compensin les
pèrdues econòmiques per les devolucions d’entrades i per cancel·lació sobtada
d’activitats a causa de la mesura del confinament comarcal, que per tant,
s’aplica des del 9 d’abril, així com donar continuïtat a la línies existents, com ara
la línia de subvenció de compensació de les pèrdues de les sales d’exhibició
cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós, o la línia de
compensació per les limitacions d’aforaments.
D’aquests 7,2 milions, 4 es canalitzaran a través de l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural (OSIC), i 3,2 milions a través de l’Institut de les Empreses
Culturals (ICEC). La nova partida que aprova avui Govern té com a objectiu
protegir el teixit cultural i, des del Departament de Cultura, donar-li tot el suport
necessari: es crearan línies d’ajut específiques que puguin contribuir a pal·liar
les pèrdues imprevistes, evitar la fallida del sector i la destrucció irreversible del
teixit cultural.
El confinament comarcal té un impacte immediat i directe en diversos àmbits
del sector cultural, consistent en l’obligació de retornar l’import de les entrades
ja venudes per impossibilitat de desplaçament dels espectadors, la qual cosa
suposa reducció dels aforaments per raons òbvies. I altres impactes indirectes:
el confinament comarcal, combinat amb les limitacions d’aforament al 50%
encara vigents i les mesures ordinàries de distanciament social fan que, malgrat
que els espais mantinguin la seva programació, en molts casos hagin de
cancel·lar els espectacles, perquè mantenir la programació els resulta molt
deficitari amb aforaments tan reduïts. Per altra banda moltes activitats
programades s’han de cancel·lar per imponderables mèdics derivats de la
pandèmia, la qual cosa requereix també de suport específic a les companyies,
als dramaturgs i a tots els treballadors tècnics d’aquests espectacles.
Destinataris de les noves línies d’ajuts
1. Titulars públics i privats d’espais escènics per la compensació de la devolució
de les entrades venudes.
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El destí d’aquest fons és per compensar les pèrdues produïdes pel retorn de
l’import de les entrades en el darrer moment a aquells espectadors que no
poden assistir als espectacles a causa de les restriccions de mobilitat
intercomarcal.
2. Companyies d’arts escèniques per cancel·lació sobtada d’activitats
Amb aquest crèdit es preveu compensar les companyies, els dramaturgs, la
direcció artística i els tècnics de l’espectacle en cas que vegin cancel·lada la
seva activitat per decisió dels programadors que malgrat la voluntat de continuar
amb l’activitat no poden assumir la despesa que suposa realitzar-la amb un
aforament molt reduït.
3.- Artistes i altres treballador de la cultura participants en festivals cancel·lats.
Es preveu compensar els músics que participen en festivals de música i els
tècnics d’aquests concerts en cas que vegin cancel·lada la seva activitat per
decisió dels programadors que malgrat la voluntat de continuar amb l’activitat
no poden assumir la despesa que suposa realitzar-la amb un aforament molt
reduït, a causa de la disminució obligada del 50%.
4.- Promotors d’activitats culturals per la compensació de la devolució de les
entrades venudes en festivals i programacions d’arts en viu i audiovisuals
Amb aquests ajuts es preveu compensar a les societats mercantils i civils,
persones físiques empresàries que realitzen activitats culturals remunerades
dins de l’àmbit de les arts en viu i audiovisual i digital.
5.- Sales d’exhibició cinematogràfiques
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El Govern destina 9,5 milions a finançar mesures
d’inserció laboral per a les persones beneficiàries de la
Renda Garantida de Ciutadania


S’ha augmentat la dotació d’aquesta convocatòria en 1.250.000
euros per tal de reforçar l’orientació i la formació i així millorar
l’ocupabilitat d’aquells que reben la prestació

El Govern ha aprovat destinar 9.550.000 euros a finançar el programa de
mesures actives d’inserció laboral per a les persones beneficiàries de la Renda
Garantida de Ciutadania (RGC), mitjançant una convocatòria de subvencions
per a entitats formatives sense ànim de lucre.
L’import d’aquesta convocatòria per al període 2020-2021 va ser de 8.300.000
euros. Aquest increment d’1.250.000 euros té com a objectiu el reforç de totes
les actuacions basades en l’orientació, la informació i la formació que tenen per
finalitat millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries
de la RGC, especialment en el context econòmic i social actual.
Des que es va posar en marxa la Renda Garantida de Ciutadania, al setembre
de 2017, gairebé 8.700 famílies han aconseguit una feina gràcies a les mesures
de formació i inserció laboral que s’impulsen des del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya (SOC).
Actualment, són beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania un total de
152.600 persones, un 135% més que les que reben l’ingrés mínim vital. El
Departament destina 41,5 milions d’euros mensuals a pagar la prestació, un
131% més que quan es va posar en funcionament.
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El Govern aprova el pressupost dels ajuts destinats a la
Cooperació per a la Innovació, corresponents a la
convocatòria 2021, per un import total de 7 milions
El Govern ha aprovat un pressupost pluriennal que permetrà obrir una
convocatòria 2021 amb un import total de 7 milions d’euros. Un 43% del
pressupost estarà cofinançat amb el Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya.
La innovació és fonamental per promoure un sector eficient des del punt de vista
dels recursos utilitzats, productiu i amb baix nivell d'emissions, que garanteixi
un desenvolupament sostenible de les zones rurals i l'augment de la
competitivitat i la diversificació del sector. Per aquest motiu, la innovació en
l’àmbit agroalimentari i forestal és una de les prioritats tant del Govern de la
Generalitat de Catalunya com de la Unió Europea.
Els ajuts a la cooperació per a la innovació fomenten la creació i el funcionament
de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació, en matèria de
productivitat i sostenibilitat agrícoles.
Els Grups Operatius són agrupacions de diferents entitats, empreses o agents,
creades amb l’objectiu de resoldre problemàtiques concretes o d’aprofitar
oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu en un projecte de
innovació.
Val a dir que fins el moment, el DARP ha convocat aquests ajuts durant 5
anys consecutius. En aquestes convocatòries s’ha subvencionat la participació
de 533 empreses en un total de 207 projectes, per un valor de 18,9 milions
d’euros.
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El Govern destina 6 milions d’euros per a ajuts a
empreses i autònoms del sector forestal


L’objectiu és facilitar la modernització de la maquinària i la
producció forestal i fer més rendible, segura i sostenible l’activitat
de les empreses fusteres

El Govern ha aprovat l’expedient plurianual de Convocatòria d’ajuts a la gestió
forestal sostenible d’inversions per a la transformació i comercialització dels
recursos forestals (PDR 2014-2020), finançada amb l’Instrument de
Recuperació de la Unió Europea, per un import total de 6 milions d’euros. Es
tracta d’una línia dirigida a empreses i autònoms que tinguin l’activitat forestal
com a principal. Finança tant l’adquisició de maquinària forestal (tractors,
autocarregadors, processadores i complements com desbrossadores, cables,
pinces, etc.) com de tota aquella maquinària necessària per a l’activitat
(camions de transport, bàscules, etc.). D’altra banda, també se subvencionen
inversions d’obra civil i maquinària en les empreses fins a l’entrada dels
productes forestals a les línies de transformació.
L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és facilitar la modernització de la maquinària i
producció forestal, tant de fusta com de productes no fusters. Persegueix
obtenir una millora en la rendibilitat, ergonomia i seguretat en el treball i una
millora mediambiental per reduir emissions i consums, i, per tant, contribuir a la
professionalització del sector.
La convocatòria que ha aprovat avui el Govern s’emmarca en els acords de
l’Agenda Forestal 2020-2025, dins de la mesura de modernització del sector,
per permetre un impuls a les empreses forestals que operen al país. Els darrers
anys, la convocatòria anual tenia una dotació d’1 milió d’euros, que va ser
augmentada fins als 1,5 milions l’any 2019. Aquest Acord de Govern permetrà
convocar ajuts per 6 milions d’euros.
Aquesta injecció econòmica representa un revulsiu per fer front als reptes de la
gestió forestal, basats en la gestió sostenible dels boscos per adaptar-los als
efectes del canvi climàtic, especialment l’augment del risc d’incendi i la pèrdua
de biodiversitat. També per col·laborar en la transició cap a una economia
neutre en emissions a través de l’ús de productes renovables i el reequilibri
territorial a través de la creació de llocs de treball en les zones rurals.
Aquests ajuts se sumen als aprovats pel Govern fa quinze dies per atendre la
convocatòria 2021 d’ajuts a la gestió forestal sostenible per un import total
de 6.225.815,79 euros. Concretament, aquests ajuts permeten a les entitats
locals propietàries de boscos de Catalunya realitzar feines de planificació i de
gestió forestal sostenible en les més de 300.000 hectàrees de bosc de propietat
pública del nostre país.
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La Generalitat i ONU-Hàbitat enforteixen la
col·laboració amb un acord per al Programa Global de
Ciutats Resilients


El Govern català contribuirà amb 1,2 milions d’euros durant quatre
anys al manteniment a Barcelona de la seu d’aquest programa, que
aportaran a parts iguals els departaments de Territori i Sostenibilitat
i d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència



ONU-Hàbitat utilitzarà Catalunya com a model per a l’enfocament
regional de la seva Eina de Perfils de Ciutats Resilients



El Departament de Territori ja va signar el 2017 un memoràndum
d’entesa amb ONU-Hàbitat, que recentment s’ha prorrogat, pel qual
ambdues institucions es donen suport mutu i col·laboren en
projectes específics, amb especial atenció a l’Agenda Urbana de
Catalunya

El Consell Executiu ha aprovat la subscripció d’un acord de col·laboració entre
ONU-Hàbitat, que és l’organisme de Nacions Unides per als assentaments
humans, i la Generalitat, mitjançant els departaments de Territori i Sostenibilitat
(TES) i d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Segons
aquest acord, el Govern català contribuirà amb 1,2 milions durant quatre anys
al manteniment a Barcelona de la seu del Programa Global de Ciutats Resilients
i ONU-Hàbitat utilitzarà Catalunya com a model per a l’enfoc regional de la seva
Eina de Perfils de Ciutats Resilients.
El Programa Global de Ciutats Resilients forma part del Pla Estratègic 20202023 d’ONU-Hàbitat i té l’objectiu d’incorporar la resiliència urbana en les
polítiques d’urbanització sostenible mitjançant un plantejament multisectorial.
Així, té en compte tant les diverses amenaces que pateixen les ciutats, com ara
el canvi climàtic, com els diferents actors que hi poden intervenir, com poden
ser els diversos nivells de govern. El Programa està també alineat amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’Acord de París contra el
Canvi Climàtic i l’Agenda Urbana, entre d’altres.
El 2017, el Departament de TES ja va signar un Memoràndum d’entesa amb
ONU-Hàbitat, que recentment s’ha prorrogat. El memoràndum partia de la base
que les ciutats haurien de ser el focus d’aplicació d’accions per incrementar la
resiliència davant del canvi climàtic, de polítiques de reducció del risc,
rehabilitació i desenvolupament sostenible. Les accions de cooperació que es
desprenen d’aquest memoràndum es concentren en les àrees de
responsabilitat del Departament de TES, com són les polítiques urbanes, el
desenvolupament sostenible, la planificació del sòl, la lluita contra el canvi
climàtic, la gestió de l’aigua i dels residus, i el transport públic.
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Aquell memoràndum va establir el marc necessari per compartir coneixement,
proporcionar-se suport mutu i definir programes de cooperació per dur a terme
projectes específics, unes tasques que es concreten anualment. Ara, el Govern
català considera necessari reforçar la capacitat de resiliència del territori per fer
front als reptes i amenaces actuals, i és per això que ha donat llum verda a la
signatura d’aquest nou acord de col·laboració.
ONU-Hàbitat, de la seva banda, vol donar un enfocament regional a la seva
Eina de Perfils de Ciutats Resilients, i es compromet a utilitzar Catalunya com
a model. El Departament de TES promourà la participació de ciutats mitjanes
catalanes en la implementació d’aquesta eina i proporcionarà coneixement
sobre l’aplicació a Catalunya dels ODS, l’Acord de París contra el Canvi Climàtic
i l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya.
El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
donarà suport a les actuacions que desenvolupi el Departament de TES. A més,
en matèria d’acció exterior, l’acord amb ONU-Hàbitat reflecteix l’interès de la
Generalitat en l’atracció i el manteniment de programes i iniciatives d’àmbit
global vinculades a les Nacions Unides a Catalunya. En aquest sentit, el Govern
vol que Catalunya se situï com un espai de referència en l’establiment de seus
i programes d’organismes internacionals i com a lloc de celebració de cimeres
globals. El Programa Global de Ciutats Resilients de Nacions Unides és, doncs,
un exemple que plasma aquesta voluntat.
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El Govern impulsa la millora del subministrament
d’aigua a les comarques de l’Anoia, el Baix Llobregat i
el Vallès Occidental


ATL renovarà la conducció d’aigua que garanteix el
subministrament d’aigua a sis municipis d’aquestes comarques



Els treballs tenen un pressupost de 5,5 milions d’euros i permetran
substituir l’actual conducció i facilitar les possibles reparacions en
cas d’incidències, sense interrompre el servei



Aquesta actuació forma part del Pla d’Inversions i Reposicions
2019-2023 a la xarxa bàsica d’abastament Ter-Llobregat

El Govern ha impulsat la construcció d’una nova canonada de la xarxa Ter
Llobregat, que permetrà millorar el subministrament d’aigua a les comarques de
l’Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, concretament els municipis
d’Abrera, Collbató, el Bruc, els Hostalets de Pierola, Esparreguera i Terrassa.
Els treballs, que estan pressupostats en 5,5 milions d’euros, consistiran a
substituir l’actual canonada que transcorre des de la planta potabilitzadora
d’Abrera fins a les instal·lacions de captació d’aigua de Terrassa, situades al
marge esquerre del riu Llobregat, amb una conducció d’acer, d’1,2 metres de
diàmetre, que tindrà una major eficiència. Els treballs no suposaran una
interrupció del subministrament d’aigua.
Aquesta actuació forma part del Pla d’Inversions i Reposicions 2019-2023 a la
xarxa bàsica d’abastament Ter-Llobregat, aprovat pel Consell de la Xarxa
d’Abastament Ter-Llobregat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, en data 2 de juliol de 2019.
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El Govern aprova adaptar el conveni de l’Escola La
Mirada de Sant Cugat del Vallès i l’Escola de
Torrelameu


Les obres de l’Escola La Mirada estaran a punt per l’inici del curs
2023-2024, amb un pressupost de 5 milions d’euros. Les obres de
l’Escola de Torrelameu començaran enguany, i Educació
n’incrementa l’aportació



Les obres de l’Escola de Torrelameu començaran enguany i
Educació n’incrementa l’aportació

El Govern ha aprovat una addenda per modificar els convenis d’execució de les
obres de dos centres educatius del Vallès Occidental i La Noguera: l’Escola La
Mirada de Sant Cugat del Vallès i l’Escola de Torrelameu.
L’Escola La Mirada té un pressupost ja aprovat de 5.200.000 euros, a través
d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat per a la construcció d’una escola
de 3 línies d’infantil i primària. Amb aquesta addenda, s’adapta la vigència del
conveni i el seu import a l’execució real de les obres de nova construcció de
l’Escola La Mirada. S’estableix també que l’Ajuntament es compromet a què les
obres estiguin finalitzades a l’inici del curs escolar 2023-2024 -enlloc del 20222023 que establia el conveni aprovat el 2017-.
Escola de Torrelameu
Pel que fa a Torrelameu, el conveni signat entre l’Ajuntament i el Departament
d’Educació el 2020 establia les obres de construcció d’un espai polivalent i una
aula a l’escola del municipi.
L’addenda aprovada avui pel Govern incorpora dos canvis. D’una banda, es
modifiquen les anualitats previstes inicialment en el conveni 2020 i 2021, i es
duran a terme el 2021 i 2022. D’altra banda, fruit de la millora del projecte
d’obres, s’incrementa l’aportació econòmica del Departament d’Educació en
35.000 euros, amb la qual cosa es passa dels 165.000 euros d’aportació inicial
als 200.000 euros.
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El Govern signarà un conveni amb l’Estat perquè
publiqui les lleis i normes estatals en català


S’incorporaran en un annex anomenat Suplement en català del BOE
editat per l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat i amb la
participació de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
de la Generalitat

El Govern ha aprovat signar un conveni amb l’Estat perquè aquest publiqui les
lleis i les altres normes estatals en català en un text que s’incorporarà com a
annex en l’anomenat Suplement en català del BOE. Estarà editat per l’Agència
Estatal Butlletí Oficial de l’Estat i comptarà amb la participació de l’Entitat
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.
Aquest acord es pren un cop les dues parts hagin manifestat la voluntat de
prosseguir la cooperació en aquest àmbit després que l’aplicació de la Llei
40/2015 de règim jurídic del sector públic acabés la vigència del conveni
subscrit el 1998 entre la Generalitat i l’Estat per publicar les lleis en català.
El Reial decret 489/1997 sobre publicació de les lleis en les llengües cooficials
de les comunitats autònomes, estableix que les disposicions generals en forma
de llei, reial decret llei i reial decret legislatiu, una vegada sancionades pel rei i
publicades en castellà al Butlletí Oficial de l’Estat, podran també publicar-se en
les altres llengües oficials de les diferents comunitats autònomes.
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El Govern destina 1,4 milions al finançament de les
obres de millora d’un tram de la xarxa principal del
regadiu de la Comunitat de regants de la Sèquia Vinyals


El projecte consisteix en la rehabilitació de la captació i la
construcció d’1,3 km de canonada de la xarxa principal que
representa una inversió de 2,09 milions d'euros

El Govern ha autoritzat el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació
(DARP)
realitzar
despeses
per
un
import
total
d’1.462.229 euros per contractar les obres d'execució del projecte de
condicionament i millora de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants de la
Sèquia de Vinyals, Sèquia Principal, en els termes municipals de Girona i Celrà
(Gironès), en la part corresponent al tram comprès entre el pk 0+000 i el pk
0+860. L’autorització de despeses té un caràcter pluriennal. Estaran
distribuïdes en les anualitats següents: 1.023.560,57 euros l’any 2021, i
438.668,83 l’any 2022.
Es tracta d’una obra urgent atès que, encara que s’han anat realitzant
reparacions puntuals, el canal actual presenta un elevat grau de deteriorament
i l’estructura amenaça la ruïna a curt termini en certs trams.
El projecte a executar és la separata del ‘Projecte de condicionament i millora
de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants de la Sèquia de Vinyals. Sèquia
Principal, en els termes municipals de Girona i Celrà (Gironès) (clau expedient:
TC-09413.1)’, que consisteix en la rehabilitació d’un primer tram de la sèquia,
fins el pk 1+329,305, i que té un pressupost de 2.090.101,63 euros, dels quals
el DARP executarà 1.462.229,40 euros, i la pròpia comunitat de regants
executarà un pressupost de 627.872,23 euros.
El lot 1 que executarà el DARP correspon al tram comprès entre el pk 0+000 a
pk 0+860, i inclou la rehabilitació de la captació al riu Ter i el tram corresponent
de canonada principal de 1.400 mm de diàmetre, mentre que el lot 2, que serà
executat directament per la Comunitat de Regants de la Sèquia Vinyals,
correspon al tram comprès entre el pk 0+860 i el pk 1+329,305, incloent, a més
de la construcció d’aquest tram de canonada principal del mateix diàmetre, les
despeses corresponents a les expropiacions.
Des del punt de vista ambiental, el projecte compta amb l’autorització
corresponent d’acord amb la resolució de data 4 de juny de 2013 de la Ponència
Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. Atès que l’obra s’inicia a
la captació al riu Ter s’haurà d’aplicar les mesures correctores indicades per
l’ACA, així com el control de les espècies de flora exòtica de caràcter invasor al
llarg de l’obra, i tenir cura d’observar la presència de nàiades mitjançant les
prospeccions oportunes per a tractar-les correctament.
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Finalment, cal destacar que aquesta obra estarà cofinançada amb fons
europeus (FEADER) i implicarà una sèrie de millores en la zona regable de la
comunitat de regants com ara un estalvi potencial d’aigua de l’11 % (0,82
Hm3/any) i un benefici en la gestió de l’aigua per a 465 explotacions.
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El Govern destina 1 milió d’euros per vehicular la
participació ciutadana a tot el territori a través del servei
Decidim.Catalunya
El Govern ha aprovat transferir 1.012.000 euros al Consorci Administració
Oberta de Catalunya (AOC) per desplegar el servei Decidim.Catalunya que
impulsa el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, a través de la Direcció General de Participació Ciutadana i
Processos Electorals.
La despesa es repartirà en anualitats de 253.000 euros, entre el 2021 i el 2024,
i anirà destinada a implementar la plataforma Decidim als municipis catalans,
com a infraestructura de participació digital de codi obert i programari lliure, que
es desenvolupa en un marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Software Lliure Decidim.
El servei Decidim.Catalunya, que es coordinarà a través de la Xarxa de Governs
Transparents, oferirà al món local un servei integral, en format “claus en mà”
que inclourà aspectes tecnològics, organitzatius, i de suport tècnic i de negoci.
L’AOC s’encarregarà de posar a disposició del món local la plataforma Decidim,
gestionar el servei tècnic, donar suport en les consultes i incidències, així com
desenvolupar els evolutius que s’acordin.
D’aquesta manera el Govern de la Generalitat fa una aposta ferma per la
participació ciutadana com a element fonamental per a la qualitat democràtica,
alhora que desplega una infraestructura digital per donar suport al món local,
en un marc col·laboració en què totes les administracions implicades sumen per
avançar cap a un ecosistema de participació de país i de la màxima qualitat.
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El Govern destina 4,4 milions per finançar la Xarxa
d’atenció i recuperació de dones en situació de
violència masclista


La xarxa consta de 17 Serveis d’Intervenció Especialitzada i 206
places en serveis residencials

El Govern ha aprovat destinar 4.457.889 euros per garantir el funcionament de
la Xarxa d'atenció i recuperació integral a les dones en situació de violència
masclista del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es tracta del
conjunt coordinat de recursos i serveis públics de caràcter gratuït per a l'atenció,
l'assistència, la protecció, la recuperació i la reparació de les dones que han
patit o pateixen violència masclista i els seus fills i filles a Catalunya.
L’any 2020, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va duplicar el
nombre de serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), passant de vuit SIE a
principis de 2019 a 17 a finals de 2020. A més, va quadruplicar el nombre de
places als serveis residencials per a dones i els seus fills i filles. Així, es va
passar de nou Serveis Substitutoris de la Llar amb 36 places a 39 serveis i 156
places, a banda de les 50 places als Serveis d’Atenció i Recuperació, un altre
tipus de recurs residencial per a dones en situació de violència masclista.
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