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El Govern aprova l’Avantprojecte de llei de la ciència de 
Catalunya, que permetrà definir i consolidar el model 
català del sistema d’R+D+I  
 

• El text és una eina estratègica per avançar cap a l’objectiu de 
prioritzar la recerca com a garantia d’un futur de progrés econòmic 
i benestar social 
 

• L’Avantprojecte conté tots els elements perquè el sistema funcioni 
de manera coordinada, integrada i avaluada  
 

• La futura llei de la ciència catalana també proveeix les eines 
jurídiques i econòmiques necessàries per fer front als reptes 
globals  
 

• La futura norma permetrà fiançar el posicionament de Catalunya 
com a pol científic internacional  

 
El Govern ha aprovat l’Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya, la norma 
que configurarà el marc d’ordenació del sistema català de recerca, 
desenvolupament i innovació (R+D+I) per consolidar la ciència com a element 
estructural del país. El text és una eina estratègica per avançar cap a l’objectiu 
de prioritzar l’R+D+I com a garantia d’un futur de progrés econòmic i benestar 
social. En aquest sentit, conté tots els elements perquè el sistema català de 
coneixement funcioni de manera coordinada, integrada i avaluada, així com de 
les eines jurídiques i econòmiques necessàries per fer front als reptes globals 
que permetin fiançar el posicionament de Catalunya com a pol científic 
internacional.  
 
La llei, que recull aspectes claus del Pacte Nacional per a la Societat del 

Coneixement (PN@SC), dotarà la política científica catalana d’un marc 
jurídic estable i compacte en sintonia amb l’aposta del país per construir 
una societat del coneixement basada en l’impuls de la recerca i la 
innovació. Per primera vegada, Catalunya disposarà d’una normativa 
sistemàtica que defineixi, coordini, protegeixi i fomenti la ciència 
plenament ajustada a les necessitats i les característiques d’un sistema 
d’R+D+I amb personalitat pròpia i reconegut internacionalment. 

 
El sistema de recerca català és capdavanter en la captació de fons europeus. 
En els últims sis anys, i en el marc del programa Horitzó 2020, Catalunya ha 
captat 1.583 milions d’euros, un 2,5% del total i, per tant, molt per sobre de 
l’1,5% del nostre pes en termes poblacionals. En el cas dels ajuts als 
investigadors excel·lents, que atorga el Consell Europeu de Recerca, som el 
segon país de la Unió Europea en captació de fons, només per darrere dels 
Països Baixos. Pel que fa a l’impacte en el PIB, cada euro invertit en recerca 
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retorna multiplicat per 4, mentre que cada investigador català pot generar fins a 
set noves contractacions.   
 
Per tal de preservar aquest sistema i impulsar-ne el creixement, entre els 
principals objectius de la Llei de la ciència de Catalunya, destaquen els 
aspectes relacionats amb:  
 
• Governança i coordinació del  sistema d’R+D+I 

 
Es confia a dos òrgans, un de nova creació, el Consell de Recerca de Catalunya 
(CORICAT) i es dona un nou impuls a la Comissió Interdepartamental de 
Recerca i Innovació (CIRI).  
 
El CORICAT s’erigeix com a òrgan d’alt nivell per reflexionar, debatre i 
assessorar el Govern en les grans decisions estratègiques de país.  
 
La CIRI tindrà un nou paper com a òrgan col·legiat de coordinació del Govern 
de la Generalitat en matèria de foment de la recerca, la transferència de 
coneixement i la societat digital, entre d’altres. 
  
Ambdós tindran competències en l’ordenació del sistema d’R+D+I de 
Catalunya, que es realitzarà d’acord amb els instruments de planificació, 
finançament i avaluació del sistema. 
 
• Agents del sistema d’R+D+I 

 
Preveu tots els agents del sistema català de recerca, desenvolupament i 
innovació (R+D+I): 
 

o Agents sobre els quals el Govern de la Generalitat ostenta la 
competència exclusiva en recerca i la regulació sobre el seu sector 
públic:  

− universitats públiques i privades,  
− centres de recerca reconeguts com a centres CERCA,  
− hospitals universitaris i hospitals intensius en activitat de 

recerca del sistema de salut català. 
− instituts de recerca i innovació en salut del sector públic de la 

Generalitat, 
− la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis 

Avançats (ICREA), 
− les infraestructures cientificotècniques singulars del sector 

públic de la Generalitat. 
 

o Altres agents: 
− els parcs científics i tecnològics,  
− el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC),  
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− els serveis cientificotècnics i altres infraestructures de suport i 
de cooperació entre agents,  

− els centres tecnològics i les empreses intensives en R+D+I. 
 

o Les agències de suport i finançament:  
− Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 

(AGAUR), 
− Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), 
− Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 

(AQuAS). 
 

• Condicions dels professionals de la ciència  
 

Defineix les polítiques de personal per garantir les condicions adequades de 
treball dels professionals de la ciència. En aquesta línia es: 
 

o promourà la mobilitat a través de processos de formació, 
consolidació, captació, retenció i retorn del talent,  

o definiran els principis que hauran d’inspirar les polítiques de 
personals dels agents de recerca del sistema,   

o preveuen les figures del: 
− personal tecnòleg i tècnic de suport a la recerca  
− personal d’administració amb funcions de col·laboració i 

assistència d’R+D+I 
− col·laborador científic en tasques d’elaboració, direcció, gestió, 

seguiment, foment i avaluació dels plans i programes en R+D+I 
de caràcter temporal. 
 

• Nou model de finançament públic-privat: mecenatge 
  

En l’avenç cap a un nou model de finançament publicoprivat amb major 
implicació del món de l’empresa i noves fórmules de mecenatge: 

o Es proposa un finançament públic sostingut en la mitjana de la UE, 
complementat per un increment de la participació del sector privat en la 
línia dels països més avançats de l’entorn científic de referència de 
Catalunya.  

o Es preveu la creació d’un Consell del Mecenatge en R+D+I per incidir 
positivament en la implicació privada en el finançament de la ciència.  

 
• Internacionalització i acció exterior en R+D+I 

 
Es preveu aprofundir en la internacionalització del sistema mitjançant:  
 

o L’increment de la contribució a l’espai europeu de recerca, 
o El reconeixement a la comunitat investigadora catalana a l’exterior. 
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D’altra banda, l’Avantprojecte de llei també preveu flexibilitzar i simplificar els 
procediments i estructures administratives, enfortir la transmissió activa del 
coneixement cap a la societat, així com afavorir la participació activa de la 
ciutadania en les polítiques públiques d’R+D+I i fomentar les vocacions 
científiques.  
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El Govern posa en marxa l’elaboració del Pacte 
Nacional per a la Indústria 2022-2025  
 

• El nou Pacte ha de prioritzar projectes amb una autèntica capacitat 
transformadora 
 

• La primera reunió de la Taula, que incorpora agents socials i grups 
parlamentaris, serà el 10 de setembre 
 

El Govern ha aprovat posar en marxa el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 
2022 – 2025, amb l’objectiu que la indústria faci un salt endavant significatiu en 
competitivitat i permeti al sector fer front als grans reptes de la sostenibilitat i la 
digitalització, que són les grans palanques de transformació i de canvi de 
l’economia que vindrà. En aquest sentit, el nou pacte ha de prioritzar projectes 
amb una autèntica capacitat transformadora. 
 
Per tal de concretar aquest acord, amb la necessària visió a llarg termini per 
assolir la transformació de la indústria a Catalunya, es buscarà un consens 
ampli amb les forces polítiques, els agents econòmics i socials i d’altres agents 
implicats. 
 
En aquest sentit, el desenvolupament del Pacte s’impulsarà des del Consell del 
Diàleg Social de Catalunya, i s’atribueix a la Comissió Executiva Permanent del 
Consell Català de l’Empresa la seva governança així com el seguiment de la 
seva execució. La metodologia proposada inclou la creació d’una Taula que ha 
d’esdevenir un instrument de participació i de validació de les propostes que 
elaborin els diferents grups de treball del Pacte Nacional per a la indústria. La 
primera reunió de la Taula serà el proper 10 de setembre. 
 
El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, exercirà la presidència de la 
Taula i la composició serà la següent: els membres del Consell del Diàleg Social 
de Catalunya (CCOO; UGT, Foment del Treball i PIMEC); un membre 
d’Eurecat, en representació dels centres tecnològics; un membre representant 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya, un del Consell de Col·legis 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya i un del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; set representants dels grups 
parlamentaris; dos membres representants d’associacions municipalistes; 
quatre membres representants de les universitats; un membre del Consell 
General de Cambres de Catalunya; un membre de la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya, i representants dels Departaments de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori; d’Economia i Hisenda; 
d’Igualtat i Feminismes; d'Educació; de Recerca i Universitats; d'Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; d’Interior i de Cultura.  
 
Per part d’Empresa i Treball hi formaran part, a més del conseller, el secretari 
general; el secretari d’Empresa i Competitivitat; el secretari de Treball; la 
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directora general d’Indústria i el conseller-delegat d’ACCIÓ. La composició de 
la taula s’haurà de regir pel principi de paritat entre dones i homes. La primera 
reunió tindrà lloc el 10 de setembre.  
 
El document final del Pacte haurà de definir un nombre reduït d’actuacions que 
siguin transformadores, tractores i que estiguin adequadament dotades 
pressupostàriament, perquè la indústria catalana pugui fer un salt significatiu 
cap endavant. També haurà d’incloure el calendari, un compromís dels recursos 
per a cadascun dels anys de vigència i els indicadors necessaris per fer-ne una 
avaluació correcta. 
 
Actualment, la indústria a Catalunya representa prop d’un 20% del PIB i un 18% 
de l’ocupació, i més del 50% del PIB si es consideren les diferents activitats 
associades a aquest sector. La indústria és un sector que ha d’afrontar, de 
forma accelerada, el repte de la transició verda i caminar cap a formes de 
producció més respectuoses amb el medi ambient, al mateix temps que ha 
d’aprofitar tots els avantatges que la digitalització li pot aportar per continuar 
sent competitiva. 
 
Amb aquests reptes, les actuacions del nou Pacte s’estructuraran en els cinc 
àmbits temàtics següents:  
 

• Sostenibilitat, energia i economia circular: apostar per una economia 
verda i circular que estalviï recursos, valori els residus i impulsi la 
innovació i la competitivitat industrial. Així mateix, reduir els costos 
energètics de la indústria catalana enfront dels competidors i impulsar la 
transició energètica per fer front a l’emergència climàtica.  
 

• Digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització: 
potenciar la capacitat del teixit empresarial català per mitjà de la 
digitalització, la Indústria 4.0, la innovació i la internacionalització, ja que 
són conceptes que es reforcen i s’impulsen mútuament, així com 
impulsar l’emprenedoria, especialment la de base tecnològica.  

 
• Capital humà, ocupació industrial i formació: millorar la capacitació 

dels treballadors i les treballadores per mitjà de la formació professional, 
la formació contínua, l’emprenedoria i la formació universitària, que donin 
resposta, de qualitat i flexible, a les necessitats de les empreses i de la 
societat, així com fomentar l’ocupació industrial de qualitat. 

 
• Infraestructures: fer que Catalunya disposi d’un millor equipament 

d’infraestructures, tant físiques com digitals, que permeti augmentar la 
productivitat industrial, vertebrar el territori i afavorir l’atracció 
d’inversions. 
 

• Finançament i dimensió empresarial: incrementar la dimensió de les 
pimes per tal que puguin competir eficaçment en el mercat global i actuïn 
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com a tractores de l’economia, així com posar a disposició del sector 
productiu instruments eficients de capitalització i de finançament per 
facilitar el creixement i l’activitat empresarial. 

 
Balanç PNI 2017 – 2021 
 
El Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) va aconseguir una execució 
pressupostària de 1.668 milions d’euros en els quatre anys de vigència (2017 – 
2020), xifra que representa un 90,9% de la quantitat prevista. Cal destacar que 
l’àmbit temàtic del PNI que va tenir més dotació pressupostària (Competitivitat i 
ocupació industrial, amb 738 milions d’euros,) té un percentatge d’execució total 
(108,3%) i que el segon (Formació, amb 699 milions d’euros) el té del 87%.  
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El Govern aprova la creació del Consell de la Catalunya 
Exterior, l’òrgan de consulta i participació dels catalans 
residents a l’estranger  
 

• Estarà adscrit al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert i 
l’integraran representants de diferents àmbits de l’Administració de 
la Generalitat, de les comunitats catalanes a l’exterior i d’entitats i 
institucions que treballen a l’estranger  
 

• Es posarà en marxa abans d’acabar l’any i esdevindrà el mecanisme 
de consulta, assessorament i participació dels catalans i catalanes 
residents a l’exterior   
 

• La creació del Consell s’emmarca en el compromís del Govern de 
regular el marc de relacions de la Generalitat, les seves institucions 
i la societat de Catalunya amb aquest col·lectiu 

 
El Govern ha aprovat el Decret de creació del Consell de la Catalunya Exterior, 
l’òrgan de consulta i participació institucional i civil dels catalans residents a 
l’estranger. Integrat per representants de l’Administració de la Generalitat, de 
les comunitats catalanes a l’exterior i d’altres entitats i institucions que treballen 
en l’àmbit exterior, esdevindrà el mecanisme de consulta, assessorament i 
participació dels catalans i les catalanes que resideixen a l’exterior. La previsió 
és que es posi en marxa abans d’acabar l’any. 
 
La creació del Consell de la Catalunya Exterior s’emmarca en el compromís del 
Govern de regular el marc de relacions de la Generalitat, les seves institucions 
i la societat de Catalunya amb els catalans i les catalanes que resideixen a 
l’exterior. L’objectiu és intensificar i facilitar l’atenció cap a aquest col·lectiu. 
L’elaboració d’aquest Decret s’ha allargat més d’un any, ja que, a més de tots 
els requeriments preceptius, s’han fet tres períodes de participació pública. De 
fet, el text recull peticions i esmenes de diverses comunitats catalanes a 
l’exterior i d’entitats municipalistes, entre d’altres. 
 
Funcions i composició 
 
El Decret aprovat avui pel Govern regula les funcions, la composició, el 
funcionament, l’organització i l’adscripció del Consell. 
 
Les seves funcions són assessorar el Govern sobre les línies generals, els 
objectius i les iniciatives específiques que desenvolupi en les seves relacions 
amb els catalans i les comunitats catalanes a l’exterior; elaborar informes sobre 
l’estat, la situació i l’evolució de les relacions dels catalans i les comunitats a 
l’exterior amb Catalunya; fomentar les relacions mútues entre les comunitats els 
catalans a l’exterior, el Govern i les institucions del país, o proposar accions i 
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programes relacionats amb les comunitats catalanes i els catalans a l’exterior, 
entre d’altres. 
 
El Consell es compon d’una presidència, una vicepresidència i 21 vocalies, amb 
representació de les comunitats catalanes a l’exterior, d’altres departaments de 
la Generalitat amb activitat i projecció internacional, d’entitats municipalistes, i 
d’altres organismes i institucions que desenvolupen la seva tasca en l’àmbit de 
l’acció exterior. 
 
Està adscrit al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. El president de la 
Generalitat n’ostenta la presidència, mentre que la consellera d’Acció Exterior i 
Govern Obert n’exerceix la vicepresidència. Les 21 vocalies es reparteixen de 
la manera següent: 
 

• 5 vocalies amb rang orgànic de secretari/ària general, director/a general, 
o càrrecs assimilats, a proposta de les persones titulars dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat competents en matèria 
d’acció exterior, migracions, cultura, educació i salut. 

• 1 vocalia en representació de l’Agència per a la competitivitat de 
l’empresa (ACCIÓ). 

• 1 vocalia en representació del Consell Interuniversitari de Catalunya 
(CIC). 

• 1 vocalia en representació de l’Institut Ramon Llull (IRL). 
• 1 vocalia en representació de l’Institut Català de les Empreses Culturals 

(ICEC). 
• 1 vocalia en representació dels consorcis que tinguin com a objectiu 

impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en 
l’àmbit internacional. 

• 1 vocalia en representació de les agrupacions, associacions o 
federacions de municipis de Catalunya. 

• 10 vocalies en representació de les comunitats catalanes a l’exterior, 
federacions de comunitats catalanes a l’exterior i comunitats catalanes 
virtuals oficialment reconegudes (3 en representació de les comunitats 
d’Europa, 2 d’Amèrica del Sud, 2 d’Amèrica Central, Mèxic i el Carib, i 
d’Amèrica del Nord, 1 de la resta del món, 1 de les federacions de 
comunitats catalanes a l’exterior i 1 de les comunitats catalanes virtuals). 

 
En el termini de tres mesos s’han d’elegir les vocalies del Consell en 
representació de les comunitats catalanes a l’exterior. L’òrgan es posarà en 
marxa abans d’acabar l’any. 
 
El Consell es reunirà de manera ordinària una vegada a l’any, per bé que es 
podran convocar reunions extraordinàries a petició de la presidència o d’un terç 
dels membres. Es podran crear comissions de treball per tractar qüestions 
específiques, i que podran ser de caràcter permanent. 
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El Govern destina 70 milions extraordinaris a 
finançar la Renda Garantida de Ciutadania davant 
l’augment de sol·licituds per la pandèmia 
 

• Aquesta aportació assegura l’arribada de l’RGC a aquelles unitats 
familiars que requereixen més suport i que la crisi de la Covid-19 ha 
deixat en situació més vulnerable 

• Està previst que la dotació total per a l’RGC arribi als 430 milions 
d’euros  

El Govern ha aprovat una transferència de 70,3 milions d’euros al Departament 
de Drets Socials per fer front a la despesa ocasionada per la pandèmia i finançar 
els costos extraordinaris per atendre el pagament de les nòmines de la Renda 
Garantida de Ciutadania.  

Des de l’inici de la pandèmia, al març del 2020, la conjuntura social i econòmica, 
amb una pujada de les dades d’atur i dificultats d’inserció laboral, ha provocat 
un augment de persones en situació de desocupació que es trasllada també en 
un increment notable de sol·licituds de la Renda Garantida de Ciutadania, amb  
més del 60% d’increment de sol·licituds. Aquests 70 milions d’euros asseguren 
l’arribada de l’RGC a aquelles unitats familiars que requereixen més suport i 
que la crisi de la Covid-19 ha deixat en situació més vulnerable. 

Aquests primers 70,3 milions d’euros sol·licitats pel Departament de Drets 
Socials són un avançament per poder atendre el cost de les nòmines dels 
mesos de setembre i octubre de 2021. Més endavant, a aquesta partida s’hi 
sumarà la segona part de la transferència, també de 70,3 milions. 

 

Una dotació de 430 milions d’euros 

Pel que fa al total de la dotació de la Renda garantida de Ciutadania, el 
Departament de Drets Socials preveu que arribi als 430 milions d’euros a final 
d’any.  

A les dues partides de 70,3 milions d’euros, que sumen 140 milions, s’hi afegeix 
el pressupost inicial del 2021 prorrogat del 2020 de la partida pressupostària de 
l’RGC, que correspon a 289 milions d’euros. Totes les dotacions sumen una 
previsió de 430 milions d’euros per fer front a les sol·licituds de la prestació 
complementària d’aquelles persones que no disposen dels recursos econòmics 
mínims per atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna. 
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Transferència de 55 milions d’euros per a despesa Covid 

El Departament de Drets Socials també rep una segona transferència de 55 
milions d’euros que atén una part significativa de la despesa Covid dels primers 
mesos de l’any que el Departament ja ha avançat. Amb aquests 55 milions, es 
cobreix el pagament de la despesa derivada pel desplegament d’un conjunt 
d'actuacions excepcionals i directes sobre les organitzacions i els professionals 
dels centres residencials i els centres de dia de gent gran de titularitat pública, 
així com sobre els centres subjectes a concerts o col·laboració amb el 
Departament o privats amb finançament públic. 

Aquesta transferència serveix per implementar un conjunt d'actuacions 
d'atenció social, d'ordenació i de reforç de les residències, planificades i 
adaptades territorialment, per tal que aquests centres puguin donar una 
resposta ràpida, efectiva i modulable davant de possibles brots en l'evolució 
dels indicadors epidemiològics. 
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El Govern prorroga els reforços de personal de la 
Covid-19 en els centres educatius per al curs que ve 
 

• Mantindrà les 3.465 dotacions de personal docent i les 982 de 
personal d’administració i serveis contractades el curs 2020-2021 
 

• L’objectiu del Departament d’Educació és continuar reforçant 
l’atenció a l’alumnat 
 

El Govern ha aprovat prorrogar el Programa temporal de mesures 
extraordinàries del curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la 
pandèmia per la Covid-19, per al curs 2021-2022. Això permetrà al Departament 
d’Educació mantenir les 3.465 dotacions de personal docent, de les quals 180 
són substitucions, i les 982 dotacions de personal d’administració i serveis, de 
les quals 70 també són substitucions. L’objectiu del Departament és continuar 
reforçant l’atenció a l’alumnat. 
 
Tot i que un any més tard s’han produït avenços significatius en les actuacions 
sanitàries per fer front a la Covid-19, continuarà essent necessari el 
manteniment del Programa temporal de mesures extraordinàries per reforçar 
l’atenció a l’alumnat, molt especialment en els casos en què la situació de 
pandèmia li ha comportat una dificultat afegida en els processos 
d’aprenentatge. 
 
La pròrroga de les mesures també permetrà reforçar el model d’escola inclusiva, 
ja que l’alumnat amb necessitats de suport educatiu i necessitats d’educació 
especial continuarà requerint esforços addicionals per detectar el suport 
necessari en les diferents situacions que es puguin donar durant el curs 2021-
2022. 
 
Amb aquest suport de personal, també es desplegaran actuacions de formació 
per als joves que han deixat l’Educació Secundària Obligatòria sense obtenir-
ne el títol i que, en un moment determinat, no segueixen estudis en el sistema 
educatiu ni participen en altres accions de formació arran de la situació 
generada per la pandèmia. Finalment, permetrà reforçar les llars d’infants pel 
que fa al personal, per poder garantir els grups d’infants estables i les mesures 
específiques d’intensificació dels processos de neteja i desinfecció. 
  



 

 

Acords de Govern. 27.07.2021  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

14 

El Govern aprova el Decret llei per fer efectiu 
l'increment retributiu del 0,9% al personal del sector 
públic 
 

• L’augment, que té efectes des de l’1 de gener de 2021, s’aplicarà ja 
a la nòmina de setembre 
 

• Els servidors públics recuperaran el 55% de la paga extraordinària 
del 2014 en la nòmina de novembre 
 

El Govern ha aprovat el Decret llei que regula l’increment del 0,9% de la massa 
salarial del personal de la Generalitat de Catalunya, amb la previsió que es faci 
efectiu en la nòmina de setembre i amb efectes retroactius des de l’1 de gener 
de 2021.  
 
La proposta de l’Executiu, acordada amb els sindicats en el marc de la Mesa 
General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la 
Generalitat (MEPAG), trasllada tant a les retribucions bàsiques com a les 
complementàries l’augment màxim del 0,9% establert a la Llei 11/2020, de 30 
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.  
 
La remuneració del president de la Generalitat, del vicepresident  i dels 
consellers queda congelada. Així mateix, l’increment salarial tampoc s’aplicarà 
a les pensions dels expresidents, que es regeixen per una normativa pròpia. 
L’augment sí que repercutirà en els sectors amb els quals l’Administració té 
concerts, com l’escolar o el sanitari.  
  
Recuperació del 55% de la paga extraordinària del 2014 
 
El Decret llei també inclou el retorn del 55% de la paga extraordinària que els 
treballadors públics van deixar de percebre el 2014. D’aquesta manera, es dona 
compliment a l’acord assolit amb les organitzacions sindicals el 17 de desembre 
de 2018.  L’abonament d’aquest primer tram de la paga extra es farà a la nòmina 
del novembre i el 45% restant durant el 2022.  
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El Govern destinarà 113 milions a les actuacions del 
cicle de l’aigua a la part catalana de les conques de 
l’Ebre i el Xúquer 
 

• Les mesures van encaminades a la millora de l’abastament d’aigua 
i el sanejament de les aigües residuals a les conques 
intercomunitàries per al període 2022-2027, on la Generalitat de 
Catalunya té les competències compartides  

• Es plantegen més de 150 actuacions, com les millores en 
l’abastament d’aigua entorn de l’embassament de Siurana (2,5 
milions), l’ampliació de la depuradora d’Alcarràs (1 milió) o la 
construcció de nous sistemes de sanejament com l’Albí (1,4 
milions) i Aldover i Xerta (2,1 milions)  

• En les pròximes setmanes, està previst que el Govern posi a 
informació pública el pla de gestió de les conques internes  

 
El Govern ha aprovat les actuacions del cicle de l’aigua que es duran a terme a 
la part catalana de les conques de l’Ebre i el Xúquer durant el període comprès 
entre el 2022 i el 2027. Les més de 150 actuacions, proposades i finançades 
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), s’inclouran als plans hidrològics on la 
Generalitat té les competències compartides i suposaran una inversió propera 
als 113 milions d’euros.  
 
Aquests treballs van encaminats a les millores en l’abastament d’aigua i el 
sanejament de les aigües residuals, tant de nuclis que ja disposen de sistema 
de sanejament i que cal modernitzar així com de nuclis que no disposen de 
depuradora. 
 
En matèria d’abastament, cal destacar els més de 2,5 milions previstos per 
millorar la provisió d’aigua des de l’embassament de Siurana i la rehabilitació 
de la xarxa de subministrament del Topograpo.  
 
Pel que fa al sanejament de les aigües residuals, es preveu l’ampliació de les 
depuradores d’Alcarràs (1 milió), Cervera (1,5 milions), Alcanar (1,6 milions), 
Cervera (1,5 milions), Falset (2,2 milions), Santa Bàrbara (5,5 milions), entre 
altres.  
 
La proposta aprovada avui també preveu la construcció de nous sistemes de 
sanejament com l’Albi (1,4 milions), Aldover i Xerta (2,1 milions), Riba-roja (3,9 
milions), entre altres. 
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El pla de gestió de les conques internes, en setmanes 
 
Paral·lelament, el Govern té previst, en les properes setmanes, posar a 
informació pública el pla de gestió de les conques internes per al període 2022-
2027. Aquesta planificació, que preveu les mesures i accions per a millorar la 
gestió de l’aigua per als pròxims sis mesos en l’àmbit de les conques internes, 
preveu una inversió de 2.400 milions d’euros, 1.400 dels quals seran aportats 
per l’ACA.  
 
La nova proposta de pla té un clar enfocament a mesures i accions per adaptar-
se a l’emergència climàtica, amb l’objectiu de garantir les demandes i el bon 
estat del medi hídric davant d’un context amb una distribució cada cop més 
irregular de les pluges i amb fenòmens meteorològics més extrems. Cal tenir en 
compte que hi ha projeccions que en l’horitzó del 2050 es pot reduir en un 18% 
la disponibilitat d’aigua a Catalunya. 
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El Govern destina més de dos milions d’euros a la lluita 
contra el cargol poma i la conservació de la 
biodiversitat al delta de l’Ebre per al període 2021-2022 
 

El Govern ha aprovat destinar un import total de 2.044.065 euros a atendre la 
convocatòria de subvenció del grup ad hoc seleccionat per a la lluita contra el 
cargol poma i la conservació de la biodiversitat al delta de l’Ebre.  

Aquest grup està constituït per les comunitats de regants, agrupacions de 
productors i organitzacions ambientalistes del delta de l’Ebre, administracions 
públiques i centres de recerca. 

Enguany, el pressupost d’aquesta subvenció serà plurianual i es repartirà entre 
el període 2021-2022 de la manera següent: 

  

Any Departament 
Acció Climàtica FEADER Total  

2021 511.147,50 € 385.602,50 € 896.750 € 

2022 653.969,55 € 493.345,45 € 1.147.315 € 

TOTAL 1.165.117,05 € 878.947,95 € 2.044.065 € 

  

Aquest fet permet garantir la continuïtat de les actuacions que han de ser 
executades pels membres del grup ad hoc esmentat.  

Les actuacions d’aquest grup formen part de l’operació de conservació de la 
biodiversitat i lluita contra espècies invasores inclosa dins del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya (PDR) que té com a objectiu definir, 
implementar i posar en funcionament projectes de cooperació per al 
desenvolupament de mètodes per al control i l’erradicació de la plaga i 
assegurar i/o millorar els paràmetres de biodiversitat de la zona afectada. 

Val a dir també que a la quantitat d’aquest plurianual s’han d’afegir 111.100 € 
que, mitjançant encàrrec de gestió a Forestal Catalana, completaran les 
actuacions de lluita i erradicació contra el cargol poma en aquests dos períodes. 

Les actuacions a realitzar han estat aprovades per la Comissió Tècnica 
Sectorial de seguiment de les actuacions contra el cargol poma al delta de 
l’Ebre. Se centren en els àmbits de control i erradicació, protecció de la 
biodiversitat, recerca aplicada i seguiment tècnic, i són una continuïtat de les 
dutes a terme en els darrers dos anys.  
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El Govern destina 2,6 milions al desenvolupament de 
programes de formació i inserció 
 

• Ho farà a través d’una convocatòria de subvencions adreçada a 
centres educatius 

• Els programes de formació i inserció s'adrecen a joves d'entre 16 i 
21 anys que no han finalitzat l'Educació Secundària Obligatòria 

 

El Govern ha aprovat avui una convocatòria de subvencions del Departament 
d’Educació adreçada a centres educatius per al desenvolupament de 
Programes de Formació i Inserció (PFI), per al curs 2021-2022, per un import 
total de 2.625.000 euros. Els PFI s'adrecen a joves d'entre 16 i 21 anys que no 
han finalitzat l'Educació Secundària Obligatòria. Són estudis voluntaris i la seva 
durada és d'un curs acadèmic. 

Els programes de formació i inserció (PFI) són el primer nivell de qualificació 
dins dels estudis de formació professional i s'adscriuen a diferents famílies 
professionals. Amb els PFI, d'una banda, es facilita la continuïtat formativa dins 
de la formació professional i, de l'altra, l'aprenentatge de les competències 
transversals i professionals necessàries per al món del treball. 

L’alumnat de PFI rep un acompanyament i una tutorització essencial per a 
l'assoliment dels objectius del programa. Els aprenentatges són vivencials i 
vinculats amb l'entorn proper, i inclouen pràctiques en empresa; s'aprèn fent, 
utilitzant metodologies actives i globals. 

Les despeses d’aquesta convocatòria seran amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs del Departament d’Educació. Així doncs, l’any 2021 s’hi 
destinaran 2.100.000 euros i el 2023, 525.000. 
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El Govern prorroga el servei de monitoratge per a 
l’alumnat amb necessitats educatives especials 
associades a l’autonomia i la conducta per 15,6 milions 
 

• La figura del monitoratge dona suport a l'educació inclusiva i és una 
valuosa ajuda a l'aula per als docents per tal d'aconseguir l'èxit 
educatiu de tot l'alumnat del grup-classe 

 

El Govern ha aprovat la pròrroga del contracte del servei de monitoratge per 
donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials associades a 
l’autonomia i a la regulació de la conducta, escolaritzats en centres educatius 
dependents del Departament d’Educació, per al curs 2021-2022, per un import 
total de 15.666.009,73 euros. La figura del monitoratge dona suport a l'educació 
inclusiva i és una valuosa ajuda a l'aula per als docents per tal d'aconseguir 
l'èxit educatiu de tot l'alumnat del grup-classe. 

Les funcions del monitoratge són, doncs, atendre l'alumnat que té necessitats 
educatives especials greus que requereixen un suport específic en relació amb 
els següents àmbits: la cura i higiene; mobilitat i desplaçaments; regulació de la 
conducta, i salut i seguretat. Aquesta atenció es realitza dins de l’aula, en altres 
espais del centre docent i en les sortides fora de l’escola. L’aplicació d’aquest 
suport ha de cercar la màxima participació de l’alumnat en les situacions 
educatives del centre i de l’aula i ha d’articular-se amb la resta de mesures i 
suports d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el projecte educatiu del centre. 

Les despeses d’aquesta convocatòria seran amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs del Departament d’Educació. Així doncs, l’any 2021 s’hi 
destinaran 6.048.409,96 euros i el 2022, 9.617.599,77. 

  



 

 

Acords de Govern. 27.07.2021  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

20 

El Govern aprova el Programa d’Encàrrec d’Actuacions 
relatiu al Departament d’Interior per un import de 82 
milions d’euros 

• El programa d’Infraestructures de la Generalitat preveu les 
actuacions d’Interior fins a l’any 2025 
 

El Govern ha donat llum verda al Programa d’Encàrrec d’Actuacions 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya en relació amb les actuacions 
del Departament d’Interior per al període 2020-2025. El programa, que té un 
import total de més de 82 milions d’euros, suposa una inversió que serà 
ascendent fins a l’any 2025. En concret, es preveuen 7,2 milions d’euros el 
2022; 19,7 milions l’any 2023; 20,9 milions l’any 2024, i 20,2 milions d’euros 
l’any 2025. 

Entre altres inversions, el programa inclou per exemple la construcció de la 
futura comissaria de Mossos d’Esquadra a Mollerussa, un projecte que va 
ser presentat el passat 15 de juliol pel conseller Joan Ignasi Elena amb unes 
obres pressupostades en 6,1 milions d’euros. També s’hi troba la nova 
construcció d’una comissaria de districte de Mossos a Torredembarra, unes 
obres que començaran el tercer trimestre d’enguany i que comptaran amb una 
inversió de més de 3 milions d’euros.   

El programa d’actuacions també incorpora projectes destinats al 
condicionament, millora i ampliació de diversos parcs de Bombers, així com 
millores a les infraestructures de l’Institut de Seguretat Pública o de l’edifici 
d’emergències 112 de Reus. 

 

 
 
 
  

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/411946/conseller-elena-presenta-projecte-futura-nova-comissaria-dels-mossos-mollerussa
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/411495/conseller-elena-anuncia-inversio-mes-3-milions-deuros-futura-comissaria-torredembarra
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Jesús Viñas serà el nou president del Consell Escolar 
de Catalunya  
 
El Govern ha nomenat Jesús Viñas com a nou membre de la Permanent del 
Consell Escolar de Catalunya (CEC) en qualitat de personalitat de prestigi en el 
camp de l’educació. Tot seguit, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-
Cambray, li ha delegat la presidència de l’organisme. Viñas substitueix Anna 
Simó, que havia estat presidenta del CEC des de l’any 2018. El càrrec de 
president del Consell Escolar de Catalunya és honorífic i sense retribució.  
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Nomenaments 
 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 
 
Xavier Fornells i Sala, secretari d'Estratègia, Informació i Coordinació 
Territorial  
 
Nascut a Celrà l’any 1957. 

Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
compta amb 30 anys d’experiència en gestió de mitjans audiovisuals, 
comunicació municipal i direcció de comunicació. Destaca el fet que va ser el 
primer director general d'Intracatalònia  i, sota el seu mandat,  l'empresa va 
crear l’Agència Catalana de Notícies (ACN), segona agència al món que 
funciona en xarxa a través d’internet. 

Va ser director de Ràdio Sant Cugat, emissora gestionada per Sant Cugat 
Comunicacions SL, de 1989 a 1993 i, posteriorment, coordinador general de 
l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana 
(OAMCIC) de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Més endavant, va ser secretari general de la Fundació de la Ràdio i Televisió 
Locals de Catalunya i fundador i membre de les primeres juntes de la Federació 
de Ràdios Locals de Catalunya i de la Federació de les Televisions Locals de 
Catalunya. A més, va fundar, juntament amb altres socis, el diari Catalonia 
Today. 

Com a director de comunicació va exercir el càrrec durant vuit anys a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb l’alcaldia de Lluís Recoder, on va 
coordinar l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació 
Ciutadana (OAMCIC). Paral·lelament, va dur a terme la transformació de 
l’emissora municipal Ràdio Sant Cugat en l’empresa EPEL Cugat.cat, que va 
rebre el premi al millor projecte d’innovació de Catalunya atorgat per Ràdio 
Associació de Catalunya l’any 2008. Una altra fita al consistori cugatenc és que 
l’any 2010 va instar i coordinar la posada en marxa, amb altres àmbits de 
l’Ajuntament de Sant Cugat, tecnologia i serveis urbans, el projecte Smart City 
Sant Cugat, un dels primers de Catalunya.  

Amb l'alcaldessa Mercè Conesa va ser director d’Àmbit de Serveis a les 
Persones de l’Ajuntament de Sant Cugat, i els últims anys, sota les alcaldies de 
Carmela Fortuny i Mireia Ingla, rep l'encàrrec de coordinar diversos projectes 
de ciutat i coordina diversos projectes culturals estratègics de Sant Cugat del 
Vallès.  
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Maria Galindo i Garcia-Delgado, directora general de Nació Digital i 
Agenda Urbana  
 
Nascuda a Barcelona el 1982. 

És llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona (UB), curs en 
Economia política internacional per la London School of Economics i màster en 
gestió pública per ESADE. Compta amb més de 15 anys d’experiència en gestió 
pública, política digital, smart cities i consultoria. 

Com a assessora del conseller de Polítiques Digitals (2018-2021), va 
responsabilitzar-se de les relacions internacionals del Departament, així com 
del posicionament entorn dels assumptes reguladors de la política digital a la 
Comissió Europea i el Parlament Europeu. 

Prèviament, va dirigir l’àrea internacional i smart city a una empresa de 
consultoria, amb projectes a Europa, Amèrica Llatina i Àsia (2015-2018).  

Va treballar a l’Ajuntament de Barcelona (2011-2015) a l’àrea d’Hàbitat Urbà, 
promovent el desenvolupament d’smart city, i impulsant la Fundació BIT Habitat, 
de la qual en va ser gerent.  

També ha treballat a ACCIÓ (2006-2011) i a una entitat financera (2004-2006). 

És professora a diverses universitats en màsters d’urbanisme i ciutats 
intel·ligents: URL La Salle (Barcelona), Bocconi (Milà), ISDE (Madrid) i 
Externado (Bogotà), i col·labora amb organismes multilaterals (Nacions Unides, 
BID, Banc Mundial). 
 
 
Departament d’Ensenyament 
 
Jesús Viñas Cirera, membre del Consell Escolar de Catalunya 
 
Nascut a Manresa l’any 1953.  
 
És llicenciat en Psicologia i compta amb un màster en avaluació de centres 
educatius. Disposa d’una àmplia experiència en l’àmbit educatiu i des del 2018 
ocupava el càrrec de director de Serveis Territorials d’Educació al Vallès 
Occidental. 
 
S’ha dedicat a la docència de l’ensenyament no universitari de primària i 
secundària durant deu cursos i també ha exercit la direcció del centre durant 
dos cursos. Ha estat coordinador del Centre de Recursos Pedagògics de 
Terrassa durant tres anys, inspector d’Educació durant 25 anys i subdirector 
general de la Inspecció Educativa de Catalunya de 2003 a 2007. En l’àmbit 
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universitari, ha exercit la docència com a professor associat durant 17 cursos a 
les Facultats de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i de la Universitat de Barcelona.  
 
Ha estat actiu en els Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, ha 
estat soci fundador de l’Associació de mestres Alexandre Galí de Terrassa i 
vicepresident durant dos anys de la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya. També ha estat col·laborador en l’organització 
d’Escoles d’Estiu i és col·laborador habitual de la Fundació Bofill. 
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