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El Govern destina 14,6 milions a reforçar l’atenció 
i el seguiment en centres residencials per a gent 
gran i persones amb discapacitat 

 

 L’objectiu és garantir els drets de la ciutadania atesa en aquests 
serveis i millorar l’atenció de la seva salut, en el context de la 
pandèmia  

 
El Govern ha aprovat destinar 14.623.737 euros a atendre les necessitats 
derivades de la pandèmia de la Covid-19 en residències de gent gran i persones 
amb discapacitat. Concretament, a finançar el Programa temporal de reforç del 
sistema residencial i el Programa temporal per reforçar els centres gestionats 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquests programes es van 
començar a implementar el mes de febrer passat. 
 
El Programa temporal per reforçar el sistema de residències ha incorporat 219 
tècnics al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per fer un seguiment 
més acurat i amb més proximitat de les residències i reforçar la Inspecció de 
Serveis Socials. Es tracta d’un desplegament territorial en paral·lel a les regions 
sanitàries que ja té el Departament de Salut, que permet aprofundir en el treball 
integrat i ampliar les antenes de detecció al territori. 
 
D’altra banda, mitjançant el Programa temporal per reforçar el personal de les 
residències, el Govern està reforçant amb gairebé 200 professionals les 
residències que gestiona el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
En aquest sentit, el nou personal s’està incorporant als 17 centres públics 
d’atenció a la gent gran i persones amb discapacitat per tal d’enfortir les 
mesures per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19. Aquest reforç contribueix 
a garantir els drets de les persones usuàries, implementant els protocols, plans 
i d’altres accions que permetin assegurar les condicions de salut i mantenir una 
atenció individualitzada de qualitat.  
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El Govern reforça els ajuts per a persones autònomes i 
les afectades per un ERTO 
 

 S’incorporaran al Programa temporal 24 efectius repartits entre el 
SOC, el Consorci de Formació Contínua de Catalunya i la Direcció 
General de Relacions Laborals  

 
El Govern ha aprovat crear un Programa temporal per reforçar i donar suport 
en la gestió d’ajuts a persones treballadores autònomes i aquelles afectades 
per un ERTO. Concretament, s’incorporaran a aquest programa 24 efectius 
repartits entre el Servei d’Ocupació Pública de Catalunya (SOC), la Direcció 
General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral i el 
Consorci de Formació Contínua de Catalunya. 
 
Aquest Programa s’emmarca en l’acord que va prendre el Govern el gener 
d’aquest any a través del qual establia un fons de 618 milions d’euros per 
finançar un nou pla d'ajuts que donés suport als col·lectius més afectats per la 
Covid-19 durant aquest primer trimestre de l'any. En aquest fons s’hi integrava 
un pla d’ajudes adreçades a complementar els ERTO d’aquelles persones amb 
un ingrés inferior al salari mínim català i ajustat al temps de la situació d’ERTO. 
 
Per tant, l’acord adoptat avui proposa crear un programa que permeti disposar 
de personal suficient per garantir la implementació i gestió d’aquests ajuts 
complementaris als ERTO per a aquelles persones treballadores en aquesta 
situació amb ingressos inferiors al salari mínim català; el manteniment i millora, 
si escau, dels ajuts a les persones treballadores autònomes, i activar l’orientació 
i formació acreditable i complementària, per tal d’adquirir competències que 
permetin que les persones treballadores s’adaptin a l’àmbit professional actual.  
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El Govern aprova la marca de l’Agència Pública de 
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya  
  

 Ha de permetre la integració de totes les actuacions d’aquest 
organisme sota una sola marca fàcilment identificable  
  

El Govern ha aprovat la imatge gràfica de la marca de l’Agència Pública de 
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT), que ha de millorar 
la coordinació i la gestió de la imatge corporativa de la institució, així com la 
integració de tots els conceptes, programes i actuacions de l’agència sota una 
sola marca fàcilment identificable.   
  
L’Agència FPCAT és un organisme autònom adscrit al Departament de la 
Presidència que coordina la Formació Professional (FP) inicial, gestionada pel 
Departament d’Educació, i l’FP per a l’ocupació, que ofereix el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. Per tant, per dur a terme la integració d’aquests 
dos serveis és necessari aprovar una marca que identifiqui totes les línies de 
treball, accions i activitats de l’agència sota un mateix paraigua, alhora que ajudi 
a consolidar-ne la identitat pròpia.  
  
En aquest organisme també hi participen el Departament d’Empresa i 
Coneixement així com els agents socials i empresarials més representatius de 
Catalunya, que formen part de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i 
Qualificació Professionals, l’òrgan responsable de la planificació estratègica i 
l’avaluació de les polítiques públiques del sistema.  
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El Govern impulsa millores en diversos dipòsits d’aigua 
de la xarxa del sistema Ter Llobregat 
 

 L’empresa pública ATL construirà un nou dipòsit a Corbera de 
Llobregat, que quadruplicarà la capacitat d’emmagatzematge actual 

 

 També es durà a terme la construcció d’un dipòsit auxiliar a la Roca 
del Vallès, que garantirà la disponibilitat d’aigua en el municipi 
mentre es duguin a terme actuacions de manteniment i reparació 

 

 Les dues actuacions, amb una inversió total prevista d’1,5 milions 
d’euros, forma part del Pla d’Inversions i Reposicions 2019-2023 a 
la xarxa bàsica d’abastament Ter-Llobregat 

 
El Govern ha impulsat diverses actuacions a la xarxa Ter Llobregat que 
incrementaran la garantia en el subministrament d’aigua. Les actuacions 
previstes beneficiaran els municipis de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) i 
la Roca del Vallès (Vallès Oriental) i suposaran una inversió total d’ 1,5 milions 
d’euros.  
 
A Corbera de Llobregat, que s’abasteix de l’aigua provinent de la potabilitzadora 
del Llobregat (Abrera), es potenciarà la construcció d’un nou dipòsit d’aigua amb 
capacitat per emmagatzemar 4.000 m3, amb la qual cosa es quadruplicarà la 
capacitat actual, que és de 1.000 m3. El nou dipòsit, que garantirà les demandes 
actuals i futures, estarà ubicat en una parcel·la situada al costat del dipòsit 
existent en el camí que discorre pel Bosc de Malhivern, entre la Urbanització de 
Mas d’en Puig i el cim Puig de l’Àliga. Aquesta actuació suposarà una inversió 
d’1,3 milions d’euros.   
 
Pel que fa als treballs que es materialitzaran a la Roca del Vallès, aquests 
consistiran en l’execució d’un nou dipòsit auxiliar que permetrà fer les tasques 
de manteniment necessàries en el dipòsit principal que hi ha en el municipi, amb 
una capacitat de 2.000 m3 i amb cambra única. L’actuació té un pressupost de 
216.000 euros. Les dues actuacions formen part del Pla d’Inversions i 
Reposicions d’ATL per al període 2019-2023 a la xarxa bàsica d’abastament 
Ter-Llobregat. 
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El Govern aprova el pla de negoci de l’R-Aeroport 
d’FGC i autoritza l’adquisició de 10 trens per valor de 
187 milions d’euros 
 
El Govern ha aprovat el pla de negoci del servei públic ferroviari d’accés a les 
terminals T1 i T2 de l’aeroport de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, l’R-
Aeroport, i ha autoritzat la contractació del subministrament i el manteniment de 
deu trens per prestar aquest servei, per un valor de 187 milions d’euros.  
 
Així mateix, el Consell Executiu ha acordat la modificació de l’Acord de Govern 
de desembre de 2019 en què es declarava l’R-Aeroport servei públic ferroviari i 
es designava FGC com a operador per tal d’incorporar la nova societat que ha 
constituït, FGC MOBILITAT. Finalment, l’acord també inclou la modificació del 
Contracte Programa que tenen subscrit l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i FGC per al període 2017-2021, per tal d’incloure aquest nou servei.  
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El Govern dona suport als treballs i als debats 
impulsats per la Conferència sobre el futur d’Europa 
 

 Aquesta declaració conjunta vol impulsar un procés participatiu 
públic a escala europea  que faci visible les opinions i propostes de 
la ciutadania, i especialment de la joventut, sobre el futur de la Unió 
Europea 
 

 L’acord pres avui també explicita la voluntat del Govern de 
subscriure el compromís de la Generalitat amb la Carta de la 
Conferència, com a expressió dels principis i valors que volen ser 
fonament de la Unió Europea 

 
El Govern ha acordat donar suport als treballs i debats impulsats per la 
Conferència sobre el futur d’Europa, tal com apareixen formulats en la 
Declaració conjunta adoptada pel Parlament Europeu, el Consell de la Unió 
Europa i la Comissió Europea el 10 de març d’aquest any. Aquesta declaració 
vol impulsar un procés participatiu públic a escala europea que contribueixi a 
fer visible les opinions i les propostes de la ciutadania, especialment les de la 
joventut, pel que fa al futur de la Unió a mitjà i llarg termini.  
 
En aquesta mateixa Declaració, les institucions signatàries sol·liciten a tots els 
nivells de govern i de representació dels estats membres a escala nacional, 
regional i local, la seva implicació i suport institucional per dur a terme aquest 
procés de debat i discussió ciutadana en els territoris respectius. Per aquest 
motiu, l’acord pres avui també fa explícita la voluntat del Govern de subscriure 
el compromís de la Generalitat amb la Carta de la Conferència, com a expressió 
dels principis i valors que volen ser fonament de la Unió Europea. 
 
A més, el Govern es compromet a fomentar la participació ciutadana de la 
Conferència a Catalunya, en cooperació amb actors i agents econòmics, 
socials, culturals i acadèmics rellevants de la societat, i a iniciar els treballs que 
han de permetre elaborar la contribució del Govern de Catalunya a la 
Conferència sobre el futur d’Europa. 
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Altres acords 
 
El Govern es persona en el recurs d’inconstitucionalitat presentat per 
l’Estat contra la Llei de mesures fiscals i financeres 
 
El Govern es personarà en el recurs d'inconstitucionalitat, promogut pel 
president del Govern de l’Estat, contra l’article 88 de la Llei de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic i de la creació de l’impost sobre 
les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, aprovada pel Parlament de 
Catalunya l’any passat. També ha acordat designar els advocats del Gabinet 
Jurídic de la Generalitat de Catalunya perquè representin i defensin el Govern 
de la Generalitat i formulin les al·legacions pertinents en defensa de la 
constitucionalitat de la norma impugnada. 
 
Aquesta llei pretén fer front a la creixent desigualtat econòmica i garantir un 
determinat nivell de recursos, amb l’augment de la progressivitat dels sistema 
fiscal. Concretament, l’article 88 fixa una nova regulació del mínim del 
contribuent en l’IRPF en 5.550 euros anuals i, en cas que la suma de les bases 
liquidables general i de l’estalvi del contribuent sigui igual o inferior a 12.450 
euros, l’IRPF queda fixat  en 6.105 euros anual.  
 
 
El Govern aprova les denominacions de bòfia de Torremàs i d’avenc de 
Montserrat Ubach al municipi d’Odèn 
 
El Govern ha aprovat les denominacions bòfia de Torremàs i avenc de 
Montserrat Ubach per designar dos elements geogràfics diferenciats situats al 
mateix indret de Canalda, en el municipi d’Odèn (Solsonès): d’una banda, bòfia 
de Torremàs fa referència a l’obertura en el cingle; de l’altra, avenc de 
Montserrat Ubach designa la cavitat subterrània. 
 
Aquestes denominacions s’han pres d’acord amb els informes corresponents 
de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Comissió de Toponímia. Arran d’aquest 
acord, s’actualitzarà el corpus toponímic del Nomenclàtor oficial de toponímia 
de Catalunya, amb la inclusió d’aquestes dues denominacions com a topònims 
generals. 
 


