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El Govern acorda iniciar l’elaboració del Pla de Govern 
amb les transformacions democràtica, social, verda i 
feminista com a objectius de la seva acció política 
 

 El Pla de Govern per a la propera legislatura incorpora les línies 
d’actuació anunciades pel president Aragonès durant el debat 
d’investidura  

 A partir d’ara, les conselleries hauran d’elaborar els seus plans 
departamentals  

 
El Govern ha acordat iniciar el procés d’elaboració del Pla de Govern, que ha 
d’identificar els objectius estratègics i actuacions més rellevants de l’Executiu i 
dels plans departamentals per a la XIV legislatura.  
 
Aquesta etapa que ara s’inicia respon al mandat democràtic rebut de la 
ciutadania a les eleccions del 14 de febrer passat i a l’elecció del president Pere 
Aragonès, que en el seu programa d’investidura apostava per una Catalunya 
justa, pròspera, verda, feminista i plenament lliure. 
 
D’acord amb aquest programa, el Consell  Executiu ha acordat avui fixar com a 
objectius de la seva acció política durant la present legislatura l’assoliment de 
les transformacions democràtica, social, verda i feminista i avançar cap a la 
resolució del conflicte polític amb l’Estat, per fer de Catalunya un subjecte polític 
reconegut internacionalment. 
  
Per desenvolupar aquests dos objectius polítics, els eixos d’actuació que 
inspiraran el Pla de Govern són els següents:  
 

1. Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món. 
2. Per un país de drets, d’igualtat d’oportunitats i de benestar. 
3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i 

emprenedora. 
4. Per un país verd, equilibrat i connectat. 
5. Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans. 
 

A partir d’aquests eixos, les conselleries han de començar a elaborar els seus 
plans departamentals d’acord amb un calendari que ha de portar a l’aprovació 
del Pla de Govern en els propers mesos. 
 
Més enllà de ser un element de planificació que permeti desplegar el mandat 
rebut de forma coordinada i amb eficiència, el document també dona 
compliment a la transparència i a la rendició de comptes com a normes de 
relació del Govern de la Generalitat amb la ciutadania i ha de contribuir al 
compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.  
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El Govern engega les comissions que coordinaran la 
captació, impuls i execució dels projectes catalans 
finançats amb els Fons Next Generation  

 

 Es crea una Comissió Interdepartamental, encapçalada pel 
president Aragonès i amb el conseller Giró com a vicepresident, que 
s’encarregarà de la planificació, priorització i seguiment dels 
projectes finançats amb fons europeus 

 També s’activa una Comissió Tècnica, amb representats de tots els 
departaments, encarregada d’identificar els projectes susceptibles 
de rebre els fons i coordinar-ne la captació i l’execució 

 Aquests òrgans complementaran la gestió i coordinació dels fons 
europeus liderada per la Secretaria d’Afers Econòmics i de Fons 
Europeus, i la Direcció General de Fons Europeus del Departament 
d’Economia i Hisenda 

 

El Govern ha donat avui un pas més en el disseny de l’arquitectura 
administrativa i institucional per a la gestió dels recursos que arribaran a 
Catalunya procedents dels fons Next Generation EU. Aquest és un dels 
instruments creats per la Unió Europea per fer front als efectes econòmics i 
socials derivats de la pandèmia de la Covid-19, dotat amb 750.000 milions 
d’euros que es desemborsaran entre els estats membres durant el període 
2021-2026. 
 
En aquest context, el Consell Executiu ha donat avui llum verda a la creació de 
dos nous òrgans de coordinació d’aquests fons: la Comissió Interdepartamental 
de Govern per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels Fons Next 
Generation EU, i la Comissió Tècnica per a la Recuperació Econòmica i la 
Governança dels Fons Next Generation EU. Aquests òrgans complementaran 
la gestió i coordinació dels fons europeus liderada per les recentment creades 
Secretaria d’Afers Econòmics i de Fons Europeus, i la Direcció General de Fons 
Europeus del Departament d’Economia i Hisenda.  
 
La primera, que estarà presidida pel president de la Generalitat i vicepresidida 
pel conseller d’Economia i Hisenda, també comptarà amb la participació de tots 
els consellers i conselleres, el secretari del Govern, així com els secretaris 
generals dels departaments de la Presidència; de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori; d’Economia i Hisenda, i de les secretaries d’Afers 
Econòmics i Fons Europeus, i d’Empresa i Competitivitat. La seva funció 
prioritària serà la de planificar, prioritzar i fer el seguiment dels projectes a 
realitzar amb els fons Next Generation EU.  
 
Per la seva banda, la Comissió Tècnica per a la Recuperació Econòmica i la 
Governança dels Fons Next Generation EU estarà presidida pel secretari 
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general Economia i Hisenda, ja que és el departament competent en matèria de 
fons europeus, i la vicepresidència anirà a càrrec de la secretària general del D 
departament de la Presidència. També hi assistiran com a vocals els titulars de 
les secretaries generals de la resta de departaments de la Generalitat, la 
secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus i el secretari d’Empresa i 
Competitivitat, a més d’un representant de cadascun dels departaments amb 
rang mínim de subdirector o subdirectora general.  
 
La missió d’aquesta Comissió serà principalment donar suport i assistència a la 
Comissió Interdepartamental. També haurà d’impulsar, orientar i fer el 
seguiment de l’estratègia de recuperació econòmica en el marc dels fons Next 
Generation EU, prenent com a referència el Pla per a la reactivació econòmica 
i la protecció social i l’informe Next Generation Catalonia. Amb aquest objectiu, 
s’establiran uns mecanismes de cooperació i coordinació interdepartamentals, 
així com amb altres administracions públiques. La finalitat és construir les 
sinergies necessàries per maximitzar la captació de recursos procedents 
d’aquests fons. Per aquest motiu, la Comissió Tècnica també serà l’òrgan 
encarregat d’identificar els programes, les inversions i els grans projectes que 
siguin susceptibles de rebre finançament. 
 
Finalment, a banda d’aquests dos òrgans interdepartamentals, el text aprovat 
avui preveu la constitució en el període de tres mesos d’una comissió de 
seguiment i avaluació dels projectes finançats. Estarà integrada per 
representants de la Generalitat, del Consell del Diàleg Social de Catalunya;  els 
governs locals (Consell de Governs Locals); la Comissió de Govern Local de 
Catalunya; la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona i la Comissió 
Bilateral Generalitat-Conselh Generau d’Aran), que participaran en la 
governança dels Next Generation EU. 
 
D’acord amb el text aprovat avui, l’assistència a les sessions de les diferents 
comissions no generarà cap dret en concepte d’indemnització a cap dels seus 
membres.  

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Fdetalls%2Farticle%2Fpla-reactivacio-economica-i-proteccio-social&data=04%7C01%7Cannagrabalosa%40gencat.cat%7C88e14ee6b41e452df5b208d945cda094%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637617571734372503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pflI3C3RKzZeI2boCbSwL5vH9TJxfFTh%2FYJ35%2BWya4c%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Fdetalls%2Farticle%2Fpla-reactivacio-economica-i-proteccio-social&data=04%7C01%7Cannagrabalosa%40gencat.cat%7C88e14ee6b41e452df5b208d945cda094%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637617571734372503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pflI3C3RKzZeI2boCbSwL5vH9TJxfFTh%2FYJ35%2BWya4c%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Feconomia.gencat.cat%2Fweb%2F.content%2F20_departament_gabinet_tecnic%2Farxius%2Fpla-recuperacio-europa%2Fnext-generation-catalonia.pdf&data=04%7C01%7Cannagrabalosa%40gencat.cat%7C88e14ee6b41e452df5b208d945cda094%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637617571734382458%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tYUsT4N3XXTeV9xup43hSG5S2qXJFqxkNoc58QpiD4A%3D&reserved=0
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El Govern dona llum verda al Decret llei d’ordenament 
del joc de loteria de la Generalitat de Catalunya per 
adequar-lo a la nova forma jurídica i organitzativa 

 Simplifica la gestió interna després de la recent transformació de 
l’EAJA en la societat 100% pública Loteries de Catalunya, SAU 

 Adapta i modernitza la normativa de les loteries de la Generalitat de 
Catalunya, els beneficis de les quals es continuaran destinant a 
projectes socials 

 Racionalitza la relació amb els 2.200 punts de venda i agilitza el 
règim de comercialització dels jocs de loteria 

El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents d’ordenament del joc de 
loteria de la Generalitat de Catalunya. El Projecte de Decret llei adopta les 
mesures necessàries i efectua les modificacions normatives imprescindibles per 
tal de fer efectiu l’inici de l’activitat de Loteries de Catalunya, SAU, amb plenes 
garanties. 

L’aprovació d’aquest Decret llei és un darrer pas de la transformació de l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya (EAJA) en una 
societat anònima de naturalesa unipersonal, amb capital 100% públic. En 
aquest sentit, l’Executiu ha cregut urgent i necessari adoptar un seguit de 
mesures extraordinàries amb la finalitat d’adequar l’activitat del joc de loteria a 
la nova forma jurídica i organitzativa de Loteries de Catalunya SAU. 

En primer lloc, les mesures incloses al Decret llei modernitzen i 
racionalitzen la gestió de la seva xarxa comercial de Loteries de Catalunya. Fins 
al moment, l’EAJA concedia una autorització administrativa als 2.200 punts de 
venda existents. A partir d’ara, Loteries de Catalunya SAU subscriurà contractes 
mercantils amb els nous punts de venda. Les persones titulars d’autoritzacions 
vigents no es veuran afectades i seguiran amb aquesta vinculació fins a la seva 
finalització, tret que optin pels nous contractes com a instrument de vinculació, 
ja que les condicions econòmiques seran les mateixes. 

En segon lloc, el Decret llei equipara les loteries catalanes amb les loteries 

d’àmbit estatal, que són competidores en el mercat de les loteries, pel que fa a 

la comercialització de nous jocs de loteria o la modificació dels jocs en 

funcionament. 

Més de 285 milions destinats a finalitats socials 

L’EAJA ha destinat a finalitats socials més de 285 milions d’euros entre el 1986, 
l’any de la seva creació, i el 2020. Ara, amb la societat hereva, Loteries de 
Catalunya SAU, es mantindrà aquest compromís. 
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I precisament en aquest sentit, i en tercer lloc, la normativa aprovada avui adopta 
mesures per tal de garantir el màxim retorn social dels beneficis que s’obtenen 
per la comercialització del joc de loteria reservat a la Generalitat, atès que 
estan destinats íntegrament al finançament de programes, inversions i 
actuacions que promoguin la prosperitat i la cohesió social. A aquest efecte, cal 
ressaltar l’adopció de mesures de transparència relatives a la gestió dels 
ingressos públics de titularitat de la Generalitat que s’obtenen de la 
comercialització de la loteria, entorn al procés de decisió de la destinació dels 
beneficis, mitjançant la creació del Fons de loteries per a la prosperitat i la 
cohesió social, o a la impossibilitat d’entrada de capital social en Loteries de 
Catalunya, SAU. 

 



 

 

Acords de Govern. 13.07.2021  

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

 

7 

El Govern modifica i millora les condicions de la línia de 
préstecs “ICF Crèdit Covid 19” 

 La línia, creada a l’abril de 2020 per cobrir les necessitats de 
circulant d’autònoms i empreses, també es destinarà a finançar 
projectes d’inversió 

 S’amplia de 5 a 10 anys el termini dels préstecs per a circulant, i d’1 
a 2 anys la possibilitat de carència  

El Govern ha acordat avui modificar i millorar les condicions de la línia de 
finançament “ICF Crèdit Covid19”, que va ser creada a l’abril del 2020 amb una 
dotació de 700 milions d’euros. L’objectiu era donar resposta a les necessitats 
de circulant derivades de la pandèmia d’autònoms, pimes i empreses.  

Gràcies a aquest acord de Govern, en primer lloc, s’amplia la finalitat d’aquest 
instrument per finançar també projectes d’inversió que impulsin la reconversió 
de les empreses catalanes. Segons el text aprovat avui, els recursos es 
destinaran a impulsar aquelles iniciatives relacionades amb àmbits com el de la 
sostenibilitat i el medi ambient, la innovació i la digitalització de l’economia, entre 
d’altres. Amb caràcter general, els crèdits per a inversió oscil·laran entre els 
500.000 i els 2,5 milions d’euros i comptaran amb un termini de retorn de fins a 
15 anys, amb possibilitat de carència de capital de com a màxim 2 anys.  

En segon lloc, es milloren les condicions actuals de la línia i s’allarga de 5 fins 
a 10 anys el termini  dels préstecs per a necessitats de circulant. Fins ara, els 
crèdits s’havien de retornar, en un màxim de 5 anys en el cas de pimes i 
autònoms, i de 4 anys per a les grans empreses. Així mateix, s’amplia la 
carència en un any addicional, fins a un màxim de dos.  

A banda d’aquests canvis, l’acord també contempla la possibilitat de modificar 
les operacions ja signades durant el darrer any amb l’ICF per cobrir les 
necessitats de circulant: per exemple pel que fa a la carència (amb un any 
addicional fins a un màxim de dos); el termini (que podrà sumar fins a 3 anys 
addicionals) o el refinançament de préstecs vigents.   

Els préstecs formalitzats per aquesta línia, tant els destintats a circulant com a 
inversió, comptaran amb l’assumpció per part del Departament d’Economia i 
Hisenda de fins al 80% del risc viu de l’operació. 

Prop de 400 milions d’euros formalitzats en un any 

Des de la posada en marxa de la línia “ICF Crèdit Covid19” i fins a l’abril de 
2021, ja s’han formalitzat 415 operacions per un import de 382,3 milions 
d’euros, xifra que representa prop del 55% del total. Els 317,7 milions d’euros 
restants, dels 700 milions amb els quals estava dotada la línia, es podran 
formalitzar aquest any, tant per a projectes d’inversió com de circulant.  
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El Govern referma el seu compromís amb el transport 
públic amb una aportació de 480 milions d’euros a 
l’ATM de Barcelona el 2021 

 

 L’Executiu ha aprovat una actualització del pressupost prorrogat de 
2020 per un import de 26,25 milions d’euros per al transport públic 
metropolità 

 

El Consell Executiu ha autoritzat l’operació necessària perquè el Departament 

de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori actualitzi la seva 

aportació anual de 26,25 milions d’euros a l’Autoritat del Transport Metropolità 

(ATM) de Barcelona. Concretament, el Govern ha aprovat avui una actualització 

del pressupost prorrogat del 2020 per fer possible l’obtenció dels 26,25 milions. 

Amb aquesta aportació, que forma part dels 480 milions totals que el Govern 

aportarà aquest 2021 a l’ATM, l’Executiu referma el seu compromís amb el 

sosteniment del sistema de transport públic.  
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El Govern autoritza Circuits de Catalunya a negociar la 
renovació de la Fórmula 1 i el GP- Motociclisme 

 
El Govern ha autoritzat la societat Circuits de Catalunya, SL a iniciar el procés 
de negociació per renovar el contracte de Fórmula 1 i el GP-Motociclisme i 
prioritzar que aquesta renovació sigui a mitjà o a llarg termini. El Govern també 
ha aprovat la transferència d’11 milions d’euros al Circuit per tal que pugui fer 
front a les despeses previstes per aquest any. 
 
La negociació per renovar els Grans Premis està necessàriament vinculada a 
la definició d’un pla estratègic del Circuit de Catalunya per tal de modernitzar el 
projecte i dinamitzar-lo, tot adequant l’equipament als nous valors associats al 
món de l'automoció i el motor en general.  En aquest sentit, el pla ha d’incloure 
no només la infraestructura sinó també el model de gestió. En concret, les 
premisses que han d’associar-se al nou model són: la sostenibilitat, la innovació 
tecnològica, l'equilibri, el valor afegit i la digitalització. 
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El Govern aprova transferir 10 milions d’euros de fons 
extraordinaris de diversos departaments per dotar el 
Fons Complementari de Riscos 

 

El Govern ha aprovat una transferència de 10 milions d’euros previstos al capítol 
2 dels pressupostos, dins el concepte DD10 “Despeses de diversos 
departaments. Fons extraordinaris” per dotar el Fons Complementari de Riscos 
aprovat en el darrer Consell Executiu, de dimarts 6 de juliol.  
 
Aquest Fons es va crear per donar cobertura a servidors públics que no 
quedaven coberts per altres mecanismes actuals del Govern, en aquells 
procediments judicials o administratius en què es veiessin implicats per accions 
realitzades en exercici de les seves funcions. 
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El Govern destina 3,5 milions d’euros a ajuts a activitats 
de demostració pel sector agrícola, ramader, forestal, i 
agroalimentari de Catalunya 

 

El Govern ha aprovat autoritzar el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis 
futurs, per un import total de 3,5 milions d’euros, per atendre la convocatòria 
2021 d'ajuts destinats a activitats de demostració de Transferència Tecnològica. 
Aquests ajuts s’inscriuen en l’operació 01.02.01 del Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya, i en el marc del Pla Estratègic de 
Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària i forestal  de Catalunya. 

 

Les subvencions tenen com a objectiu donar suport a la transferència de 
coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials 
dels àmbits agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de 
Catalunya,  mitjançant la realització d’activitats de demostració; projectes 
demostratius; camps d’assaig; xarxes de parcel·les experimentals; explotacions 
pilot;  projectes d’aplicació de tecnologies diferencials; projectes de validació i 
prototipatge de tecnologies enfocades al sector agroalimentari i forestal o 
activitats d’anàlisi sectorial i capitalització de projectes. 

 
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les universitats, centres de recerca, 
centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya, i altres 
entitats que tinguin com a objecte la recerca, sempre que el seu òrgan de govern 
estigui participat per una universitat. 
 
Aquesta serà la quarta convocatòria d’aquests ajuts: en les convocatòries 
anteriors s’hi va destinar un import total de 4,5 milions d’euros i es van aprovar 
148 projectes. Vist l’èxit de les convocatòries anteriors, i davant dels resultats 
obtinguts, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha 
apostat fermament per obrir una nova convocatòria d’aquests ajuts amb un 
import superior a les anteriors. 
 
Els projectes han de donar resposta als àmbits de la sanitat vegetal i animal; el 
benestar animal; la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes i de la 
fertilització; la gestió eficient de l’aigua; l’energia i el sòl; la producció alimentària 
sostenible; la  qualitat  i seguretat alimentària; la bioeconomia i l’economia 
circular i la reducció del malbaratament; l’impuls de pràctiques per la mitigació; 
adaptació del canvi climàtic i preservació de la biodiversitat. 
 
Les activitats subvencionades han de ser d'interès per al sector i tenir com a 
finalitat la transferència tecnològica i de coneixement, han de ser innovadores 
respecte d'experiències prèvies o actuals i haver-se iniciat amb posterioritat a 
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la data de sol·licitud de l'ajut, i han de fomentar la innovació, la cooperació i el 
desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els 
lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació 
i la innovació, incloent-hi l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment. 
 
Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER) d’acord amb el que preveu el Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 
 
Les activitats subvencionades en les anteriors convocatòries i els resultat dels 
projectes es poden consultar al portal RuralCat, web de continguts tècnics del 
DACC, a l’adreça següent: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/xarxa-
i.cat/activitats-de-demostracio. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fruralcat.gencat.cat%2Fweb%2Fguest%2Fxarxa-i.cat%2Factivitats-de-demostracio&data=04%7C01%7Cacastellvip%40gencat.cat%7Cb309739e868b4c5da00808d945dc4ae1%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637617634708568580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O%2FKcpIkMhoXaljWGDFRFwTuEGY1AAOobgn5n1ED2LGM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fruralcat.gencat.cat%2Fweb%2Fguest%2Fxarxa-i.cat%2Factivitats-de-demostracio&data=04%7C01%7Cacastellvip%40gencat.cat%7Cb309739e868b4c5da00808d945dc4ae1%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637617634708568580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O%2FKcpIkMhoXaljWGDFRFwTuEGY1AAOobgn5n1ED2LGM%3D&reserved=0
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El Govern aprova el finançament de les obres de millora 
del camí de Vilamajor a Masos de Millà i Mas de Marcó 
a Àger (Noguera)  

 Les obres seran executades pel Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, amb una inversió total de 995.876,68 
euros 

El Govern ha autoritzat realitzar una despesa per contractar les obres 
d’arranjament i millora del camí de Vilamajor a Masos de Millà i Mas de Marcó, 
en el terme municipal d’Àger, per un import total de 995.876,68 euros. 
L’autorització de despeses té un caràcter pluriennal i està distribuïda de la 
manera següent: 344.688,73 euros l’any 2021 i 651.187,95 euros l’any 2022.  
 
Entre els anys 1996 i 1997, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural va realitzar una actuació al camí de Vilamajor als masos de Millà 
i Mas de Marcó consistent en l’eixamplament del camí, amb el corresponent 
moviment de terres, la construcció del drenatge longitudinal i transversal, i la 
construcció del paviment consistent en base de tot-ú i capa de rodadura de 
mescla bituminosa en fred.  
 
Amb el pas del temps i l’ús, el deteriorament del camí ha estat progressiu, 
dificultant el trànsit i la seguretat dels usuaris que l’utilitzen per accedir a la seva 
residència habitual. En total, el camí té una llargada de 9,436 km. 
 
Les inversions en la xarxa de camins permeten la reducció del despoblament 
de les zones rurals perquè faciliten l’accés en un temps prudencial a serveis 
bàsics com la sanitat pública, farmàcies, educació i l’administració pública, 
serveis bàsics sense els quals ben poca gent acceptaria viure-hi. D’aquesta 
manera, es contribueix a l’equilibri territorial. Així mateix, també es millora la 
seguretat vial dels camins on s’actua. Aquesta actuació i d’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 per poder-hi accedir.  
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El Govern aprova declarar BCIN el Parc del nou 
Cementiri d’Igualada en la categoria de Monument 
Històric 

 L’Executiu també ha acordat protegir l’entorn de l’església de Santa 
Cecília, a Molló 

 A més, la Festa de Sant Roc d’Arenys de Mar ha estat declarada 
Festa Patrimonial d’Interès Nacional  

El  Govern, a proposta de la consellera de Cultura, ha aprovat  diverses mesures 
de protecció patrimonial destinades a preservar tant monuments com activitats 
de caràcter immaterial. En concret, l’Executiu ha acordat declarar Bé Cultural 
d'Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric, el Parc del Cementiri 
d’Igualada, a la comarca de l’Anoia; delimitar un entorn de protecció de 
l’església de Santa Cecília, a Molló, a la comarca del Ripollès, i declarar la Festa 
de Sant Roc d’Arenys de Mar Festa Patrimonial d’Interès Nacional.  

Parc del nou Cementiri d’Igualada   

En el cas del Parc del nou Cementiri d’Igualada, ara declarat Bé Cultural 
d'Interès Nacional en la categoria de Monument Històric, l’equipament va ser 
dissenyat pels arquitectes Enric Miralles i Carme Pinós, construcció per la qual 
van guanyar el Premi FAD d’Arquitectura l’any 1992.  

Es tracta d’una de les millors representacions de l’arquitectura funerària 
contemporània de Catalunya. El cementiri, que està integrat en un espai 
enjardinat que ocupa una superfície de 34 hectàrees, es va construir entre els 
anys 1985 i 1994; posteriorment es va ampliar amb el crematori, projectat per 
Carme Pinós, dins d’un espai arbrat. En definitiva, els espais que ocupen el parc 
i que integren la part que es considera monument són: els nínxols, els panteons, 
la capella, l’edifici de serveis i, finalment, el crematori.  

El projecte es fonamenta en un llenguatge arquitectònic propi molt allunyat de 
la concepció dels cementiris tradicionals. Es va idear no només com a lloc de 
descans i de memòria per als difunts sinó també com un espai per passejar, de 
reflexió i diàleg amb la natura. 

L’interès principal d’aquest espai rau en la seva concepció, que parteix d’una 
visió integral de totes les instal·lacions pròpies d’un cementiri dins d’un espai 
natural. Per aquest motiu, la majoria d’instal·lacions es van plantejar 
semisoterrades i amb cobertes enjardinades. L’objectiu d’aquesta actuació era 
aconseguir que l’impacte sobre l’entorn fos mínim i que, alhora, dotés unes 
construccions amb usos funeraris d’un ambient agradable i poc invasiu amb 
l’entorn.  
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Un aspecte molt destacable és la situació estratègica dels elements 
arquitectònics: la capella, la zona dels nínxols, el crematori, etc. Tots ells 
flueixen en un recorregut processal, transcendent i amb una càrrega simbòlica 
sobre el cicle de la vida. 

Els elements que l’integren, el recorregut dels nínxols fins arribar a la zona dels 
enterraments, els mausoleus incrustats en el talús, la capella triangular de 
formigó armat inacabada, l’edifici de suport connectat a la capella i el crematori 
són en si mateixos escenaris que configuren un paisatge singular. 

Els materials amb què està construït el cementiri són un dels altres aspectes a 
destacar. Els nínxols encastats en la topografia són de formigó, així com la gran 
capella inacabada. Els paviments estan curosament triats en els diferents trams 
del parc-cementiri i lliguen completament amb els tonalitats del paisatge. Són 
materials terrossos, de pedra, de ferro i de fusta integrats en un projecte de 
jardineria que evoquen el paisatge difícil i dur del lloc. 

Aquests materials utilitzats en l’arquitectura moderna són de gran fragilitat, 
sobretot en aquest cas en què els elements estan a la intempèrie i supeditats a 
les inclemències del temps. Això fa que sigui necessari un control adequat del 
seu estat de conservació i una protecció que garanteixi la integritat dels seus 
valors arquitectònics. 

El Parc del Cementiri d’Igualada és un espai absolutament singular que ha 
esdevingut un referent en l’arquitectura funerària moderna; així ha estat 
reconegut per experts nacionals i internacionals que han visitat l’espai de 
manera regular des que es va construir.  

A més de la declaració del Parc com a Bé Cultural d'Interès Nacional, en la 
categoria de Monument Històric, el Govern també ha aprovat la delimitació d’un 
entorn de protecció delimitat pel voltant del Parc del Cementiri d’Igualada,  situat 
al carrer dels Països Baixos, 23, d’aquesta localitat, per tal de garantir la 
conservació del bé i de l’entorn proper i assegurar-ne el control i coherència 
amb la inclusió de les finques del costat del monument, ja sigui físicament o 
visual. Es tracta d'evitar que l'alteració d'aquest entorn pugui afectar els valors, 
la contemplació o l'estudi del monument.  

Per això, entre altres aspectes, es vetllarà per la visualització correcta del bé i 
per la integració harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos 
que s'hi puguin establir en el futur. L’entorn ressegueix el traçat de la Riera 
d’Òdena que envolta el turó i emmarca les visuals cap el monument. Aquesta 
delimitació inclou un paisatge intrínsecament lligat i integrat amb el monument 
en la parcel·la núm. 23 situada al voltant del parc-cementiri al nord, est i sud 
d’aquest. Per això s’ha considerat necessari que formés part de l’entorn de 
protecció, ja que qualsevol actuació podria malmetre i desvirtuar la concepció 
paisatgística per a la qual es va projectar el monument.  
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Delimitació d’un ‘entorn de protecció de  l’església de Santa Cecília 

Pel que fa a la protecció de l‘entorn de  l’església de Santa Cecília, a Molló, a la 
comarca del Ripollès, el Govern ha considerat que aquest suposa el millor 
instrument per garantir la pervivència dels múltiples valors culturals, en les 
millors condicions possibles, d’aquest monument.  

Es tracta d’evitar que l’alteració d’aquest entorn, entès com l’espai que dona 
suport ambiental al bé, pugui afectar els valors, la contemplació o l’estudi del 
monument històric. Per això, entre altres aspectes, s’ha acordat vetllar per la 
visualització correcta del bé i per la integració harmònica de les possibles 
edificacions, instal·lacions o usos que s’hi puguin establir en el futur. 

Es pretén assolir l’equilibri entre la necessitat de crear aquesta àrea de 
protecció al voltant del bé que en garanteixi suficientment la preservació, i la 
voluntat de no afectar més espais dels estrictament necessaris. 

L’església de Santa Cecília de Molló, per les dimensions de la nau, l’altura i 
esveltesa del campanar i la posició privilegiada a la vall del riu Ritort, representa 
una fita en el paisatge, que es pot reconèixer des de la majoria de punts del seu 
entorn. Ajuden a aquesta gran visibilitat l’accidentada topografia i la 
predominança d’espai verd lliure a l’entorn immediat de l’església. 

La delimitació de l’entorn de protecció també afecta el subsòl del monument, 
per la qual cosa s’ha determinat que caldrà controlar les intervencions que s'hi 
produeixin tant des de la vessant arqueològica, amb relació a possibles troballes 
relacionades amb el bé, com des de la vessant documental, per la informació 
històrica que puguin aportar. 

D'altra banda, l'afectació sobre les construccions i la seguretat física que poden 
comportar les actuacions al subsòl justifiquen, per si mateixes, la necessitat del 
control administratiu previ i la seva supervisió per part dels òrgans de control de 
les intervencions. 

La Festa de Sant Roc d’Arenys de Mar, Festa Patrimonial d’Interès 
Nacional 

En el cas de la Festa de Sant Roc d’Arenys de Mar, a la comarca del Maresme, 
que ha estat declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional, la mesura vol 
preservar una manifestació de cultura popular molt arrelada en el seu territori.  

La Festa de Sant Roc d’Arenys de Mar, tot i no ser una manifestació 
especialment multitudinària, és una de les que actualment té més popularitat i 
seguiment. La tradició popular atribueix a Sant Roc la fi de l’epidèmia de pesta 
de l’any 1607. El poble va invocar la protecció del sant, i el dia de la seva 
festivitat va ser el primer que no es va produir cap més mort. En agraïment, la 
població va fer el vot de vila, una prometença de celebrar cada any 
perpètuament la festivitat de Sant Roc com a prova de la devoció professada 
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vers el sant. Tot i això, diverses investigacions recents confirmen que la festa ja 
es podria haver celebrat amb tota solemnitat abans de l’erecció de la parròquia 
de Sant Maria d’Arenys, l’any 1575.  

Actualment, la Festa de Sant Roc és la festa major petita d’Arenys de Mar. El 
dia central és el 16 d’agost, festivitat de Sant Roc. Antigament, la confraria de 
Sant Roc era la responsable de l’organització, però des de l’any 2006 se 
n’encarrega el Patronat de Sant Roc, que va substituir la Junta Rectora que 
organitzava la festa des del 1972. 
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Nomenaments 

 

Departament de la Presidència 

 

Gemma Capdevila Ponce, directora de l’Oficina del Govern 

Nascuda a Barcelona l’any 1963. 
 
És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, Postgrau en 
aprofundiment en dret públic per l’Institut d’Educació Contínua (Universitat 
Pompeu Fabra) i Màster en Direcció Pública per ESADE (Universitat Ramon 
Llull). 
 
Funcionària del cos d’Advocacia de la Generalitat i del cos superior 
d’Administració de la Generalitat, ha desenvolupat la seva activitat professional 
en diversos llocs de l’Administració de la Generalitat. Per exemple, ha prestat 
serveis com a advocada de la Generalitat adscrita a l’Assessoria Jurídica del 
Departament de Salut. També en l’àmbit del Departament de Salut, ha exercit 
les funcions de secretària del Consell Rector del Consorci Sanitari de la Creu 
Roja de Catalunya, posteriorment denominat Consorci Sanitari Integral i de 
secretària del Patronat i de la Junta de Govern de la Fundació Centre de 
Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB). 
 
Ha ocupat el lloc de responsable d’Estudis i Assessorament Jurídic de la 
Secretaria de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-
Generalitat de Catalunya i l’Àrea d’Assessorament i Coordinació de l’Oficina per 
al Desenvolupament de l’Autogovern. Durant aquest període ha exercit les 
funcions de secretària de la Comissió Interdepartamental de Transparència i 
Accés a la Informació. 
 
Des de febrer de 2016 ha estat subdirectora general de Dret, Entitats Jurídiques 
i Grups d’Interès i va sumar a aquest lloc el de directora del Centre de Mediació 
en Dret Privat de Catalunya durant els mesos de juliol de 2018 a febrer de 2019, 
per substitució de la persona titular.  
 
Des de 2016 és vocal del Comitè Assessor d’Ètica Pública i de la Junta 
Distribuidora d’Herències i des de 2017 del Comitè d’Ètica de la Contractació 
Pública. També col·labora amb l’Escola d’Administració Publica de Catalunya 
en diverses accions formatives relacionades amb la transparència, l’ètica 
pública i els grups d’interès, i és membre i fundadora de l’associació de caràcter 
sindical Fòrum d’Advocacia de la Generalitat. 
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Departament d’Educació 

Rut Ribas, directora general de l’Alumnat 

Nascuda a Sant Sadurní d’Anoia el 1990. 

És graduada en Educació Social per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2014) i actualment està cursant el grau en Psicologia a la Universitat Oberta 
de Catalunya.  

Rut Ribas, fins ara, ha estat diputada al Parlament de Catalunya, on ha sigut 
portaveu de les comissions d’infància i joventut, entre altres responsabilitats, 
com la de liderar els programes educatius i els recursos pedagògics. 
Anteriorment, ha estat educadora social en els serveis bàsics d’atenció social i, 
en l’àmbit privat, ha gestionat projectes de participació i inclusió per a persones 
vulnerables amb la finalitat de promoure la seva contribució activa a la societat. 

 

Departament de Recerca i Universitats 

 

Xavier Quinquillà Durich, director general d’Impacte Territorial i Social del 

Coneixement 

Nascut a Lleida l’any 1969. 

Realitza estudis superiors de música al Conservatori del Liceu, al Conservatorio 

de Madrid i Conservatori Municipal de Barcelona, i un postgrau en Gestió 

Cultural a la UOC. Vinculat professionalment a la Fundació Orfeó Lleidatà, 

primer com a director de l’escola de música i des de 2008 com a director 

general.  

Diputat al Parlament de Catalunya durant la XII legislatura (2017-2021), ha 

participat en nombroses iniciatives per la millora del sistema educatiu, entre les 

quals destaca l’aprovació i implementació del Pacte Contra la Segregació 

Escolar. 

Té una extensa trajectòria en el desenvolupament de programes socioculturals 

d’abast comunitari i en la creació de sinergies amb el tercer sector entre els 

àmbits educatiu, assistencial, sanitari i cultural. En la vessant d’activista social, 

ha impulsat la creació de la Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida, vinculada 

a la defensa de la unitat dels museus de Lleida i MNAC. 
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Departament de Justícia 

Susagna Roura i Pujols, directora general d’Execució Penal a la Comunitat i 

de Justícia Juvenil  

Nascuda a Vic el 1968. 

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1991, acumula més de 
30 anys d’experiència en el sector de l’advocacia, on s’ha especialitzat 
bàsicament en l’àmbit del dret privat. 

També s’ha format a ESADE en dret del medi ambient i a les universitats de 
Leiden (Països Baixos) i Toulouse (França) en dret comunitari, dret marítim, 
dret laboral i  contractació.  

En l’àmbit públic, Susagna Roura ha exercit com a regidora de Cultura i Museus, 
i Convivència i Seguretat Ciutadana a l’Ajuntament de Vic entre els anys 2015 i 
2019, responsabilitat que ha compatibilitzat amb la seva professió d’advocada. 
També ha estat regidora de Cultura, Turisme i Habitatge.  

Des de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, 
Roura assumirà els reptes de la conselleria en els àmbits de les mesures penals 
alternatives, l’atenció a la víctima del delicte i la justícia juvenil.  

 


