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El Govern aprova el Decret de preus públics 
universitaris per al pròxim curs, que fixa una reducció 
de fins al 40% en els màsters oficials per equiparar-los 
als estudis de grau  

 Tots els màsters universitaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG i 
URV passaran a tenir un preu per crèdit de 27,67 euros 

 Es manté la rebaixa global del 30% aplicada ja aquest curs en tots 
els estudis públics oficials de grau i màster, així com els 
descomptes addicionals per als estudiants de rendes més 
desfavorides 

El Govern ha aprovat el Decret de preus públics universitaris per al pròxim curs 
2021-2022, que fixa una reducció de fins al 40% en els màsters oficials per 
equiparar-los als estudis de grau. Aquesta nova rebaixa en els preus públics 
dels estudis universitaris s’afegeix a la rebaixa global del 30% ja aplicada aquest 
curs 2020-2021. Així mateix, el nou Decret continua incorporant els descomptes 
addicionals per als estudiants amb rendes més desfavorides mitjançant les 
beques Equitat.  

El pròxim curs 2021-2022, els màsters universitaris de la UB, UAB, UPC, UPF, 
UdL, UdG i URV passaran tenir un preu per crèdit en primera matrícula de 27,67 
euros, el mateix preu que es paga en els graus de coeficient d’estructura docent 
C. Aquest nou preu representa una rebaixa de 18,44 euros en el preu per crèdit 
en la major part de titulacions de màster oficial, la qual cosa significa una rebaixa 
del 40%. Pel que fa als màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats 
regulades, el preu per crèdit passa dels 28,82 als 27,67euros, amb una reducció 
del 4%. 

Aquesta primera equiparació en els preu de màster i grau universitari té un cost 
econòmic de 9,3 milions d’euros que assumeix pressupostàriament el 
Departament de Recerca i Universitats i, per tant, no impactarà en les finances 
de les universitats. 

Aquesta nova rebaixa en els preus públics dels estudis universitaris s’afegeix a 
la que ja s’aplica des d’aquest curs 2020-2021 i que ha suposat que la totalitat 
dels estudiants de les universitats públiques catalanes paguin un 30% menys 
en els crèdits matriculats de grau i màster. En els estudis de grau, es manté la 
rebaixa del 30% i el preu del crèdit matriculat per primera vegada continuarà 
sent de 17,69 euros (coeficient d’estructura docent A), de 25,04 euros 
(coeficient d’estructura docent B) i de 27,67 euros (coeficient d’estructura 
docent C). 

Tal i com recull el text del Decret, amb aquesta nova rebaixa es dona 
compliment al Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), 
aprovat pel Govern el 9 de juny de 2020, que inclou com un dels objectius 
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d’actuació la millora de l’equitat de l’educació superior a Catalunya i, 
específicament, completar el procés de reducció de preus públics a tots els 
trams de renda, mantenint les reduccions específiques en els trams de renda 
més baixos. 

 Beques per a les rendes més desfavorides 

En aquesta línia, el Govern manté la política pròpia de beques per tal d’afavorir 
l’equitat en l’accés a la universitat. Les beques Equitat estan dirigides als 
estudiants amb rendes més baixes que no gaudeixen de matrícula gratuïta 
perquè queden exclosos de la beca general, pendent encara de traspassar al 
Govern de Catalunya per part de l’Estat. Així, els estudiants que se situen en 
els trams 1 i 2 de renda es poden beneficiar de descomptes addicionals en 
graus i màsters universitaris que habiliten per a l’exercici d’activitats 
professionals regulades. 

Els estudiants de grau del tram 1 es beneficien d’una rebaixa del 80% respecte 
al preu màxim establert i abonen per crèdit matriculat 3,54 euros (coeficient 
d’estructura docent A), 5,01 euros (coeficient d’estructura docent B) i 5,53 euros 
(coeficient d’estructura docent C). En el cas del tram 2, la rebaixa total és del 
70% i el preu del crèdit matriculat per primera vegada és de 5,31 euros 
(coeficient d’estructura docent A), de 7,51 euros (coeficient d’estructura docent 
B) i de 8,30 euros (coeficient d’estructura docent C). 

Pel que fa als màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals 
regulades, amb la nova rebaixa general i aplicant els descomptes de les beques 
Equitat, els estudiants de tram 1 pagaran 20,75 euros el crèdit, mentre que els 
de tram 2 l’abonaran a 22,14 euros. 

 Preus d’un curs estàndard 

A partir del pròxim curs 2021-2022, un curs de màster estàndard de 60 crèdits 
passarà a costar 1.660 euros. En cas dels beneficiaris de beques Equitat, el 
cost es reduirà i se situarà entre els 1.245 euros (tram 1) i 1.328,4 euros (tram 
2). 

Pel que fa als graus, la matriculació de 60 crèdits costa una quantitat d’entre 
1.061 i 1.660 euros a l’any en funció del coeficient d’estructura docent del títol. 
Un estudi de coeficient A (Dret o Turisme) s’estableix en 1.061 euros. En el cas 
del coeficient B (Comunicació Audiovisual o Psicologia), costa 1.502 euros, 
mentre que un grau de coeficient C (Medicina o Ciències Biomèdiques) té preu 
de 1.660 euros. 

En el cas dels estudiants amb rendes corresponents als trams 1 i 2, que poden 
demanar una beca Equitat, els preus d’un curs de grau estàndard oscil·len entre 
els 212,4 i els 498 euros. 
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En el cas de les segones i successives matrícules, es mantenen els coeficients 
de multiplicació però d’acord amb els nous preus. 

Vistiplau de la comunitat universitària 

Prèviament a l’aprovació avui per part del Consell Executiu, el de 3 juny passat, 
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) —organisme que 
aplega el Govern i el sistema universitari català— va donar llum verda al Decret 
de Preus per al curs 2021-2022. El text també va obtenir l’informe favorable de 
la Conferència General del CIC, que inclou representats de la comunitat 
universitària (rectors, presidents dels consells socials, i representants dels 
estudiants i els treballadors). 
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El Govern acorda potenciar la Comissió 
Interdepartamental amb l’objectiu de garantir el 
respecte i la promoció dels drets LGBTI+  

 Aquest és l’òrgan que coordina i planifica les polítiques LGBTI+ de 
tots els departaments de la Generalitat de Catalunya 

 L’acord també suposa reforçar la formació del personal d’atenció 
del Registre Civil i reforçar les professionals especialitzades de la 
Xarxa SAI LGBTI+ 

 El Govern també aprovarà el reglament sancionador de la Llei 
19/2020, del 30 de desembre, d’Igualtat de tracte i no-discriminació  

El Govern, a través de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, ha acordat 
potenciar la Comissió Interdepartamental que coordina i planifica les polítiques 
LGBTI+ de tots els departaments de la Generalitat amb l’objectiu de millorar la 
cooperació de l’acció transversal de les polítiques públiques per garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. A través 
d’aquesta Comissió, el Govern impulsa la planificació d’actuacions 
administratives en cada àmbit departamental, d’acord amb l’article 8 de la Llei 
11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

Més formació i personal especialitzat 

Aquest acord també suposa continuar oferint formació al personal funcionari 
dels Registres Civils de Catalunya per tal d’atendre de manera respectuosa i 
no-discriminatòria les persones trans* a l’hora d’exercir el seu dret al canvi de 
nom assignat al néixer pel seu nom sentit.  

A més, s’acorda reforçar amb personal especialitzat els serveis que integren la 
Xarxa del Servei d’Atenció Integral LGBTI+ (SAI), com una eina clau per 
desplegar polítiques transversals i per atendre les persones que poden patir 
LGBTIfòbia, així com un servei central que lideri, coordini i homogeneïtzi les 
actuacions dels 110 SAI d’arreu del país. 

Un reglament antidiscriminatòri 

Finalment, el Govern assumeix el compromís d’aprovar, al més aviat possible, 
el reglament sancionador de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’Igualtat de 
tracte i no-discriminació que actuarà com a reglament antidiscriminatori, tot 
mantenint la prevalença i l’especificitat de la perspectiva LGBTI+. 
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El Govern aprova el marc legal per erradicar la violència 
institucional contra les dones 

 L’acord referma el compromís del Govern amb el desplegament de 
les accions previstes per la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 
5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

La Conselleria d’Igualtat i Feminismes reactivarà i reformularà el grup de treball 
sobre violència institucional contra les dones de la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és garantir l'efectivitat dels drets de les dones a viure lliures de 
violències masclistes i assegurar l'actuació amb diligència deguda de tots els 
poders públics. Per això s’establirà una coordinació interinstitucional que millori 
la intervenció i la protecció, i que desenvolupi totes aquelles mesures que 
garanteixin una reparació integral previstes a la Llei 5/2008 del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista. 

En aquest sentit, el grup de treball vetllarà perquè ni les administracions ni les 
institucions públiques, així com les lleis, provoquin o contribueixen a la violència 
contra les dones ni a la seva revictimització. 

L’acord del Govern també preveu iniciar, en el termini més breu possible, 
l’avaluació diagnòstica integral sobre la victimització de les dones i les seves 
filles i fills, inclosos els circuits d’abordatge de la violència masclista, per tal de 
facilitar l’establiment dels criteris sobre l’aplicació de la diligència deguda en 
termes de prevenció i garanties de no repetició i de remoció d’estructures i 
pràctiques revictimitzadores. A l’avaluació diagnòstica caldrà tenir en compte 
els diferents eixos de desigualtat des d’una perspectiva interseccional que 
poden afegir més discriminació i revictimizació a les dones com és, per exemple, 
tenir problemes de salut mental o consumir alcohol i/o altres drogues. 

Mesures de reparació pels actes de violència institucional 

Amb el lideratge de la Conselleria d’igualtat i Feminismes, s’iniciaran els 
treballs, en el termini més breu possible, de l’avaluació anual de victimització de 
les dones i de llurs filles i fills en els processos judicials, tal com també preveu 
la Llei 5/2008, tot aprofundint en els prejudicis i estereotips de víctima i les seves 
conseqüències.  

L’acord també preveu definir el model d’atenció a les violències masclistes, 
previst en la mateixa llei, per tal de recollir els aspectes tècnics i organitzatius 
necessaris per a implantar-lo.  

Al mateix temps, es definiran les mesures de reparació pels actes de violència 
institucional ocorreguts, incloent-hi l’anul·lació de l’acte, sempre que sigui 
possible, així com la revisió de la pràctica que va donar lloc a la violència 
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institucional. El protocol del model d’atenció ha d’establir el suport a oferir a les 
dones que decideixin iniciar un procediment de reclamació de responsabilitat. 

En aquest sentit, el protocol també ha d’establir una cultura de rendició de 
comptes en les intervencions i les polítiques públiques, proporcionant així una 
oportunitat autèntica per a l’avaluació i la millora continuada de l’acció pública 
que beneficiarà tant les persones ateses en la xarxa com les professionals que 
en formen part. 

Finalment, el Govern es compromet a impulsar i supervisar les mesures 
adoptades per les institucions i les administracions públiques amb un protocol 
per a la prevenció, detecció i actuació davant les situacions de violència contra 
les dones en la política previstes en la Llei 5/2008. 
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El Govern designa els representants de les comissions 
bilaterals i mixtes entre el Govern de la Generalitat i el 
Govern espanyol 

 Amb aquestes designacions, el Govern posa en marxa els 
mecanismes que són de la seva responsabilitat pel que fa a les 
relacions institucionals entre els dos executius 

El Consell Executiu ha designat la presidència de la representació de la 
Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat; a la Comissió 
Bilateral d’Infraestructures; a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals 
Estat-Generalitat, i a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, així 
com els representants de la Generalitat de Catalunya en cadascuna d’aquestes 
comissions. 

La reestructuració del Departament de la Presidència atribueix a la Direcció 
General de Relacions Institucionals i amb el Parlament exercir les funcions de 
secretaria de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de la Comissió Bilateral 
d’Infraestructures i de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-
Generalitat.  

Amb aquestes designacions el Govern posa en marxa els mecanismes que són 
de la seva responsabilitat pel que fa a les relacions institucionals entre el Govern 
de la Generalitat i el Govern espanyol. 

 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
 
Aquesta Comissió és el marc general i permanent de relació entre el Govern de 
la Generalitat i el Govern de l’Estat als efectes de la participació i la col·laboració 
de la Generalitat en l’exercici de les competències estatals que afectin 
l’autonomia de Catalunya, com també de l’intercanvi d’informació i l’establiment, 
quan escaigui, de mecanismes de col·laboració en les respectives polítiques 
públiques i els assumptes d’interès comú. 

La Comissió Bilateral Generalitat-Estat és presidida per la consellera de la 
Presidència, Laura Vilagrà i estarà integrada pel vicepresident del Govern i 
conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; el conseller 
d’Economia i Hisenda, Jaume Giró; la secretària general de la Presidència, 
Núria Cuenca; la delegada de la Generalitat a Madrid, Ester Capella, i el 
secretari general del Departament de de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori, Ricard Font,  excepte en el cas que, en funció dels temes a 
tractar, la consellera de la Presidència consideri oportú designar un altre 
representant. 
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Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a 
la Comissió Bilateral Generalitat-Estat són exercides pel director general de 
Relacions  Institucionals i amb el Parlament, Bernat Costas.  

Abans de cada reunió del Ple de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, el 
Govern s’adreçarà als grups parlamentaris perquè cadascun d’ells, si ho 
consideren convenient, designin la persona que els representarà en les 
reunions prèvies que celebri la representació de la Generalitat. 

Comissió Bilateral d’Infraestructures 

La disposició addicional tercera de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix 
que la inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de 
Compensació Interterritorial, s'ha d'equiparar a la participació relativa del 
producte interior brut de Catalunya en relació amb el producte interior brut de 
l'Estat per un període de set anys. El mateix apartat afegeix que aquestes 
inversions poden emprar-se també per a l'alliberament de peatges o la 
construcció d'autovies alternatives. 

En un segon apartat de la disposició addicional tercera s’estableix que, per tal 
de complir la finalitat esmentada en l'apartat anterior, s'ha de constituir una 
Comissió integrada per les administracions estatal, autonòmica i local. 

Aquesta Comissió és presidida pel vicepresident del Govern i conseller de 
Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, i els representants designats són 
el secretari general d’Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga; la secretària general 
de la Presidència, Núria Cuenca; el secretari general de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font; la presidenta de la Federació de 
Municipis de Catalunya, Olga Arnau, i el president de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, Lluís Soler. 

Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a 
la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat són exercides 
pel director general de Relacions  Institucionals i amb el Parlament, Bernat 
Costas. 

Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat   

La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat és l’òrgan 
bilateral de relació entre ambdues administracions en l’àmbit del finançament 
autonòmic. Li corresponen la concreció, l’aplicació, l’actualització i el seguiment 
del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions 
fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat. 

Aquesta Comissió és presidida pel conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, 
i els representants que en formaran part són la secretària general de la 
Presidència, Núria Cuenca; el secretari general d’Economia i Hisenda, Jordi 
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Cabrafiga; el secretari del Govern, Xavier Bernadí; la directora general de 
pressupostos; Anna Tarrach i la secretària d’Hisenda, Marta Espasa. 

Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a 
la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat són exercides 
pel director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Bernat 
Costas. 

Comissió Mixta de Transferències Estat – Generalitat 

Aquesta Comissió Mixta té l’objectiu de fer efectius els traspassos dels serveis 
inherents a les competències que corresponen a la Generalitat. 

La presidència l’exerceix la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i els 
representants de la Generalitat de Catalunya són el vicepresident del Govern i 
conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; la secretària general 
de la presidència, Núria Cuenca; el secretari del Govern, Xavier Bernadí; el 
secretari general d’Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga; el secretari general de 
la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font; el director general 
de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Bernat Costas, i la delegada del 
Govern de la Generalitat a Madrid, Ester Capella. 

La consellera de la Presidència, en funció dels temes a tractar, designarà dos 
representants més de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de 
Transferències Estat-Generalitat. 

Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a 
la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat són exercides per un 
funcionari de l’Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-
Generalitat, designat per la Comissió. 
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El Govern aprova el finançament d’obres d’ampliació 
del regadiu de Segrià Sud al terme municipal d'Almatret 
per 1,66 milions d’euros 

 També ha donat llum verda a contractar les obres de millora de la 
xarxa de regadiu de la Comunitat de Regants de Sant Julià de 
Ramis, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Colomers i Jafre, al terme 
municipal de Sant Jordi Desvalls, per un import total de 197.000 
euros 

El Govern ha autoritzat realitzar una despesa per contractar les obres 
d’ampliació del reg de la Comunitat de Regants de Segrià Sud a la zona 
anomenada M3b1, que se situa al terme municipal d'Almatret, per un import 
total d’1.660.081 euros. 

L’autorització de despeses té un caràcter pluriennal, distribuït en les anualitats 
següents: 500.000 euros l’any 2021, 400.000 euros l’any 2022 i 760.081 euros 
l’any 2023.  

Aquestes obres corresponen a una fase més del regadiu del Segrià Sud que 
està desenvolupant el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural. Aquest regadiu està confrontant amb l’àmbit afectat per l’incendi de la 
Ribera d’Ebre de l’any 2019. És per això que s’impulsa la implantació del 
regadiu per poder mantenir el mosaic agroforestal d’aquesta part de la comarca 
del Segrià. Així, el projecte permetrà implementar el regadiu de suport en una 
superfície total de 297,40 hectàrees ubicades al terme municipal d’Almatret, i 
es donarà continuïtat a les obres finalitzades durant aquest 2021 corresponents 
al total de 348,50 hectàrees als terme municipals de Maials i Seròs. 

El tipus de dotació de reg d’aquesta comunitat és de suport, atès que es rega 
amb volums baixos de l’ordre de 2.000 m3/hectàrea i any. Aquesta dotació 
permet assolir produccions que fan viables les explotacions que en condicions 
de secà no ho serien. A més, el sistema de reg és per degoteig, amb la qual 
cosa es garanteix una alta eficiència en la distribució de l’aigua. 

Des del punt de vista ambiental, el Projecte de modificació de les 
característiques de la concessió del reg del Segrià Sud i l’estudi d’impacte 
ambiental que comprèn la zona M3b1, entre altres, es van sotmetre a exposició 
pública, i en data 7 de maig de 2014 la Ponència Ambiental va aprovar la 
Declaració d’Impacte Ambiental, les prescripcions de la qual s’han inclòs dins 
del projecte constructiu. 

D’altra banda, el Govern també ha aprovat el finançament de les obres de 
millora de la xarxa de regadiu de la Comunitat de Regants de Sant Julià de 
Ramis, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Colomers i Jafre, en el terme 
municipal de Sant Jordi Desvalls, que també executarà el Departament d’Acció 
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Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), amb una inversió total de 
197.000,49 euros.   

Aquesta autorització de despeses també té un caràcter pluriennal, distribuït en 
les anualitats següents: 137.900,34 euros l’any 2021 i 59.100,15 euros l’any 
2022. La Comunitat de Regants de Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Sant 
Jordi Desvalls, Colomers i Jafre abasta una superfície de 1.660 hectàrees.  

El projecte consisteix en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de 
reg pressuritzada (a baixa pressió) de dos trams de sèquies secundàries de la 
Comunitat de Regants, ubicats en el terme municipal de Sant Jordi Desvalls, 
que permetran la millora de  54,71 hectàrees de reg. Actualment, aquests dos 
trams presenten greus deformacions i deficiències a nivell estructural per 
l’efecte de les pèrdues d’aigua.  

 Tram 1: Aquest tram ressegueix el Camí vell de Sant Mateu de 640 
metres de longitud.  

 Tram 2: Aquest tram ressegueix el Camí de la Parcel·lària i camins 
col·lindants, aproximadament uns 1.670 metres de longitud. 

En l’estat en què es troba actualment el canal, se suposen unes pèrdues d’aigua 
importants. Aquestes actuacions permetran reduir les pèrdues en 
aproximadament un 15% del volum total de l’aigua derivada, i optimitzar i 
millorar l’eficiència de l’ús de l’aigua en el regadiu. 

Aquest projecte de millora del regadiu ja va passar la tramitació ambiental 
simplificada amb caràcter favorable a través de la resolució de data 4 de juny 
de 2013 de la Ponència Ambiental de l’aleshores Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
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El Govern aprova l’arranjament del camí d'accés a 
Llagunes i l’estabilització del talús en l’encreuament 
amb el barranc de Coma Sarrera (Pallars Sobirà) 

El Govern ha autoritzat el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural a realitzar una despesa per a contractar les obres d'arranjament del camí 
d'accés a Llagunes i d’estabilització del talús en el seu encreuament amb el 
barranc de Coma Sarrera, al terme municipal de Soriguera (Pallars Sobirà), per 
un import total de 810.053,44 euros 

L’autorització de despeses té un caràcter pluriennal, distribuït en les anualitats 
següents: 324.021,38 euros l’any 2021 i 486.032,06 euros l’any 2022.  

L’Ajuntament de Soriguera va sol·licitar al Departament l’actuació en aquest 
camí, atès el perill que suposen els despreniments en el pas del barranc de la 
Coma Sarrera. El febrer de 2019, el Departament va encarregar a 
Infraestructures.cat la gestió de la redacció d’un projecte constructiu, per tal de 
desenvolupar la millor solució atenent a la necessitat de garantir la seguretat de 
pas al trànsit de vehicles i persones pel camí, en el tram de despreniments 
propers a l’esmentat barranc.  

El projecte proposa com a millor alternativa tècnica-constructiva l’execució d’un 
nou pont, aigües avall en el propi encreuament del barranc de Coma Sarrera, 
conjuntament amb la millora i pavimentació del camí actual fins a la carretera 
N-260, PK: 268+500. Aquesta actuació compta amb la resolució favorable de la 
no necessitat de la tramitació de l’avaluació ambiental de novembre de 2020. 

Les inversions en la xarxa de camins permeten la reducció del despoblament 
de les zones rurals, perquè ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones, 
atès que faciliten l’accés en un temps prudencial a serveis bàsics com la sanitat 
pública, farmàcies, educació i administració pública, sense els quals pocs veïns 
acceptarien viure-hi. Així mateix, contribueixen a l’equilibri territorial i també es 
millora la seguretat vial dels camins on s’actua. Aquesta actuació  i altres que 
s’estan duent a terme en la xarxa de camins rurals milloren la qualitat de vida 
de la població rural i permeten l’activitat econòmica en aquestes zones, on hi 
ha dificultats d’accés.  
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El Govern dona suport a projectes singulars 
generadors d’ocupació per a persones en situació o en 
risc d’exclusió per valor de 3,7 milions d’euros 

 Es tracta de subvencions per atendre la convocatòria de 2021  

El Govern ha aprovat donar suport a projectes singulars generadors d’ocupació 
sostenible per a persones en situació o en risc d’exclusió o amb discapacitat en 
centres especials de treball o empreses d’inserció amb 3,7 milions d’euros. 

S'entén per projectes singulars les actuacions que siguin de caràcter estratègic, 
sectorial i innovador per tal d'estimular i reforçar l'ocupació de les persones amb 
discapacitat en centres especials de treball o en risc o situació d'exclusió en 
empreses d’inserció, i impulsin la creació d'ocupació sostenible. 
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El Govern aprova la despesa per adquirir 8 sirenes 
d’avís de risc químic i 3 estacions meteorològiques  

El Govern ha aprovat la despesa per a l’adquisició aquest any de 8 sirenes 
d’avís a la població en cas de risc químic i 3 estacions meteorològiques i la seva 
instal·lació durant el 2022, així com la integració d'aquests equipaments a la 
Xarxa d'Alarmes i Comunicacions de Protecció Civil. La despesa aprovada avui, 
que té un import total de 332.523,73 euros, correspon a un contracte pluriennal 
a càrrec del pressupost del Departament d'Interior.  

Els municipis on es realitzaran les instal·lacions objecte d’aquest contracte són: 

         Vila-seca - Polígon Industrial Alba (1 sirena) 

         Tarragona - Polígon Industrial Les Gavarres (1 sirena i 1 estació 

meteorològica) 

         Vila-seca - Barri de la Plana (1 sirena i 1 estació meteorològica) 

         El Prat de Llobregat - Polígon industrial Pratenc (3 sirenes) 

         Constantí - Polígon Industrial de Constantí (1 sirena) 

         Salou - Zona oest del nucli urbà (1 sirena i 1 estació meteorològica) 

Les sirenes a instal·lar són de dues tipologies diferents: A (5 sirenes) i B (3 
sirenes). La principal diferència entre les dues és que les A són 
omnidireccionals (cobertura 360º) i tenen un nivell de pressió sonora 
lleugerament superior a les B (cobertura 180º). 
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El Govern reconeix oficialment com a comunitats 
catalanes a l’exterior una entitat de Medellín i una 
d’Estrasburg 

 Se sumen a les 100 comunitats arreu del món que ja hi ha 
reconegudes i que compten amb més de 10.000 persones 
associades 

El Govern ha aprovat reconèixer oficialment dues entitats com a comunitats 
catalanes a l’exterior. Es tracta de l’entitat Corporación Paz y Solidaridad – Casa 
Catalana en Medellín, a Colòmbia, i de l’Ateneu Català de l’Eurodistrict 
Strasbourg-Orteneau, a França. Des d’avui, aquestes dues entitats se sumen a 
les 100 comunitats catalanes actives arreu del món que ja estan al registre del 
Govern i que compten amb més de 10.000 persones associades. 

Les comunitats catalanes a l’exterior són entitats reconegudes per la Generalitat 
que tenen com a objectiu la promoció i difusió de la cultura, la realitat social i 
econòmica, i la història de Catalunya en els llocs on estan establertes. A tall 
d’exemple, l’ensenyament de la llengua catalana és una de les tasques 
d’aquestes entitats: actualment n’hi ha 54 que imparteixen català arreu del món. 

Les comunitats catalanes a l’exterior són especialment presents a Europa i a 
l’Amèrica del Sud, on es concentren més del 70% de les entitats. La majoria 
van ser fundades entre el 1951 i el 2000, però les primeres comunitats catalanes 
al món daten de mitjans del segle XIX, a Cuba i a l’Argentina. L’Àfrica és l’únic 
continent on no hi ha, de moment, cap comunitat catalana activa. 

  

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/comunitats-catalanes/les-comunitats-catalanes-en-xifres/
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Nomenaments 

 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 
 
Gorka Knörr Borràs, delegat del Govern davant la Unió Europea  
 
Nascut a Tarragona l’any 1950. 
 
Format a l'Escola Superior de Tècnica Empresarial (ESTE) de Donostia, ha 
estat lligat al món de la comunicació, de l'ensenyament i la cultura des de 1971, 
i al món de l'empresa des de 1974, tant a nivell privat com institucional, i 
particularment en les relacions internacionals. 
 
Entre 1983 i 1985 va ser portaveu de la Presidència del govern basc i 
responsable de les àrees de premsa, publicitat, relacions públiques i el 
Departament de Relacions Externes. El juliol de 1985 es va incorporar a l’àrea 
financera del grup Mondragón Corporació Cooperativa (MCC). Entre juliol de 
1998 i gener de 1999 va ser director de l’EUSTAT (Euskal Estadistika 
Erakundea - Institut Basc d'Estadística) del Govern basc.  
 
En el terreny polític, va concórrer a les eleccions al Parlament Europeu de 1999 
com a número dos a la llista del Partit Nacionalista Basc - Eusko Alkartasuna - 
Esquerra Republicana de Catalunya - Unió Mallorquina. Com a eurodiputat, va 
fundar el Grup Verds/Aliança Lliure Europea, del qual va passar a formar-ne 
part, i va esdevenir vicepresident de l’Aliança Lliure Europea. Entre 1999 i 2003 
va ser secretari general d'Eusko Alkartasuna, partit socialdemòcrata basc 
membre de l'Aliança Lliure Europea (ALE). 
 
El juny de 2001, renuncia al seu escó del Parlament Europeu per recollir l’acta 
de diputat al Parlament Basc. Va ser vicepresident primer del Parlament fins al 
final de la legislatura. Condemnat pel jutge Marchena en la causa contra la Mesa 
del Parlament basc el 2008, va guanyar el recurs al TEDH el 13 de juny del 
2017. 
 
El 2012 es va incorporar com a director general a l’Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) i el juliol del 2019 va ser nomenat delegat del 
Govern de la Generalitat a Madrid. 
 
Cantant professional entre 1971 i 1983, és persona coneguda en els àmbits 
culturals. Va ser membre del Consell d'Administració de la radiotelevisió pública 
basca EITB entre 1987 i 1999, i és membre de la Reial Societat Bascongada 
d'Amics del País, d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana.  
 
Vinculat també al món de l'esport professional, és fundador i conseller de 
Saskibaskonia SAD, societat a la qual pertany l'equip de bàsquet TDSystems-
Baskonia, de la primera divisió a l'Estat espanyol (ACB).  
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És fundador i primer president de l'Espai Catalunya Topalekua de Donostia, 
casal català dedicat a la projecció de Catalunya i a la promoció de la indústria, 
la cultura, el comerç i el turisme català a Euskadi.  
 
Parla castellà, basc, català, aranès, francès, anglès i italià. Actualment cursa 
estudis d’alemany, recuperant els orígens de la seva família, procedent del Land 
de Baden-Würtenberg. 
 
Mercè Rius Serra, directora general de Transports i Mobilitat 

Nascuda a Badalona l’any 1968. 

Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (UB) i tècnic 
superior en Prevenció de Riscos Laborals. Ha cursat també el Programa de 
Desenvolupament Directiu (PDD) d’IESE. 

En l'àmbit del sector públic, ha estat regidora a l'Ajuntament de Badalona i 
diputada adjunta de Medi Ambient a la Diputació de Barcelona.  

Ha estat directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i, des del 2016, 
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

En el sector privat, ha estat cap de planta de diverses depuradores d'aigües 
residuals urbanes i responsable de diferents contractes en temes relacionats 
amb aquest sector. 

 
 

Damià Calvet i Valera, president del Port de Barcelona 

Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 1968.  

Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació per la Universitat Ramon Llull i 
diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya.  

Ha estat conseller de Territori i Sostenibilitat durant la XII Legislatura.  

També ha estat director de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i president de 
CIMALSA, empreses públiques de transformació de sòl per a activitats 
econòmiques, durant el període 2013-2018.  

Els anys 2011 i 2012 va estar secretari de Territori i Mobilitat i entre 2001-2004 
va exercir de director general d’Arquitectura i Habitatge. Anteriorment, entre 
1997 i 2001, també havia estat cap de Gabinet de la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques.  
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En l’àmbit municipal ha estat tinent d'Alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i regidor de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú. 

Entre els anys 2004 i 2010 va treballar de directiu en el sector privat i també ha 
estat docent del programa de Màster de Project Management en Edificació de 
la UPC. 

Departament de Recerca i Universitats 

Pilar Sorribas Arenas, directora de Serveis del Departament de Recerca i 
Universitats 

Nascuda a Barcelona l’any 1965. 

És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB) i màster en Direcció 
Pública per la Universitat Oberta de Catalunya i l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya (UOC-EAPC).  

Va començar a treballar a la Generalitat de Catalunya l'any 1984 i des 
d'aleshores ha desenvolupat diversos càrrecs, tots ells relacionats amb l'àmbit 
dels recursos humans i les relacions sindicals. 

Amb la creació del Departament de Recerca i Universitats, Sorribas va ser 
nomenada directora general de Planificació. Prèviament va exercir com a la 
directora general de Funció Pública al Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública i amb anterioritat va ocupar la Sub-direcció General de 
Relacions Sindicals i Polítiques Socials de la Direcció General de Funció 
Pública del 2011 al 2018. Anteriorment, va treballar a l’Àrea de Polítiques 
Sindicals de la Secretaria d'Universitats i Recerca del 2009 al 2011, i a l’Àrea 
de Personal Laboral de la Direcció General de Funció Pública del 2003 al 2009.  

 

Departament d'Interior 

Tamara Garcia de la Calle, directora de l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya 

Nascuda a Sant Vicenç de Castellet l’any 1977. 

És llicenciada en  Psicologia Social i de les Organitzacions i té un Màster 
d’Esade en Direcció Pública (Executive Manager Public Administration, EMPA) 
així com un Postgrau en gestió de la formació contínua a les organitzacions i un 
Mestratge en Alta Funció Directiva. 

Des del juny del 2017 fins a l’actualitat ha estat cap del Gabinet Tècnic del 
Departament de Justícia i, prèviament, havia sigut la responsable de l’Àrea de 
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la Catalunya Exterior del Departament d’Afers, Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència. 

 

Dins de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya havia estat la Cap del Servei 
de Formació Policial (abril 2012- novembre 2016); Cap del Servei de Formació 
Continuada (2010-2012); Responsable de Recerca (2008-2010) i Cap de 
Secció de Formació d’Actualització, Comandaments i Especialitats (2004-
2008). A més a més, també havia treballat a l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 

Departament de Drets Socials 

Carles Sala i Roca, secretari d’Habitatge i Inclusió Social 

Nascut a Tarragona l’any 1967. 

Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, compta també amb 
dos postgraus, en Dret Local i Dret Urbanístic (URV-UAB), i la diplomatura de 
Graduat Social (URV). 

Entre el 2011 i el 2018 va ser secretari sectorial d'Habitatge i Millora Urbana del 
Govern de la Generalitat de Catalunya i membre del Consell d’Administració de 
l’Institut Català del Sòl.  

És funcionari de carrera de la Generalitat de Catalunya. Actualment 
desenvolupa tasques com a responsable de comptabilitat a la Gerència 
territorial de Barcelona comarques del Departament de Justícia. Des de 2020, 
també és professor associat al departament de Dret Públic de la Universitat 
Rovira i Virgili. 

Ha estat diputat al Parlament de Catalunya (2006-2011); regidor a l’Ajuntament 
de Tarragona (1991-2007); diputat provincial pel partit judicial de Tarragona 
(1991-1999) i president del Consell Comarcal del Tarragonès (1999-2007). 

Entre 2005 i 2011 va exercir d’advocat al despatx tarragoní Manumissio. 

Actualment és membre de la Permanent del Consell de l'Habitatge Social de 
l'Ajuntament de Barcelona i de la Junta de Govern del Col·legi d’Administradors 
de Finques de Barcelona-Lleida. També és membre de l’Observatori de Dret 
Privat de Catalunya, del Patronat de la Fundació Nou Lloc dedicada a habitatge 
assequible i assessor jurídic del Consell de Col·legis d’Administradors de 
Finques de Catalunya. 

Departament de Cultura 

Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística 
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Nascut a Esplugues de Llobregat l’any 1966. 

És catedràtic de sociolingüística catalana del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, del qual ha estat 
Director entre novembre de 2017 i juny de 2021. Llicenciat en Filologia Catalana 
per la Universitat de Barcelona (1989) i doctor en Lingüística per la Vrije 
Universiteit Brussel (1996), ha impartit docència en diverses universitats 
nacionals i estrangeres. Va ser director del Màster en Assessorament, Política 
Lingüística i Serveis Editorials de la Universitat de Barcelona. Des d’abril del 
2010 fins al seu nomenament com a Secretari de Política Lingüística ha estat 
director del CUSC-Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la 
Universitat de Barcelona. Anteriorment havia estat el primer director de la Xarxa 
CRUSCAT (Coneixements, Representacions i Usos del català) de l’Institut 
d’Estudis Catalans (2004-2009). 

Vila té nombroses publicacions especialitzades en forma de llibres, capítols de 
llibre i articles en revistes, i també s'ha dedicat a la divulgació científica en forma 
d'articles a la premsa, conferències i altres activitats. Entre les seves darreres 
publicacions hi ha l'estudi Català, youtubers i instagramers. Un punt de partida 
per promoure l’ús de la llengua, fet en col·laboració amb Marina Massaguer i 
Avel·lí Flors, i els seus capítols sobre política lingüística en l'educació i sobre 
demolingüística apareguts al Manual of Catalan Linguistics, editat a Berlín per 
Joan A. Argenter i Jens Lüdtke el 2020. 

Departament de Justícia 

 

César Galván, director general d’Afers Penitenciaris 

Nascut a Castellar del Vallès el 1971. 

Té una llarga experiència en serveis a la comunitat des de la vessant policial i 
del sector públic. L’any 1997 va accedir al cos de la Policial Local de Castellar 
del Vallès. L’any 2003 assumeix la responsabilitat de regidor de Via Pública, 
Medi Ambient i Transports de l’Ajuntament de Castellar, amb Lluís M. 
Corominas com a alcalde de la població. Després de guanyar una plaça al cos 
de Mossos d’Esquadra, s’incorpora al cos l’any 2007 com a cap de l’Oficina de 
Relacions amb la Comunitat de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Sabadell, tasca 
que ha desenvolupat fins a l’actualitat. 

Galván ha seguit cursos de conscienciació en seguretat aeroportuària, oficines 
de relació amb la comunitat i grups juvenils violents, impartits per l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. S’ha format en sectes destructives, psicologia 
criminal i actuacions policials en situacions d’emergències per la SAP- 
Federació de Serveis Públics. També en seguretat ciutadana, terrorisme i 
llibertats públiques per l’Instforpol.     

El nou director general d’Afers Penitenciaris ha rebut la felicitació individual tipus 
A del cos dels Mossos d’Esquadra els anys 2010 i 2013 per la trajectòria a 
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l’Oficina de Relacions amb la Comunitat i per la mediació i resolució d’un 
conflicte greu entre dos col·lectius enfrontats a la ciutat de Sabadell.  

 


