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El Govern acorda impulsar la candidatura per als Jocs 
Olímpics i Paralímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona  

 Es basarà en criteris de sostenibilitat ambiental, cohesió territorial 
i participació ciutadana  

 Es crearà una Taula de representació territorial per tal d’assolir el 
màxim consens amb els territoris participants 

El Consell Executiu ha acordat impulsar el projecte de candidatura per als Jocs 
Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona, basada en criteris de 
sostenibilitat ambiental, equilibri i cohesió territorial i aprofitament de les 
infraestructures. L’objectiu és maximitzar el retorn econòmic i social més enllà 
de la celebració d’aquest esdeveniment, en consonància amb allò que estableix 
el Comitè Olímpic Internacional (COI). 

Al projecte s’incorporaran mecanismes de participació ciutadana, entre els 
quals hi ha la previsió de celebrar una consulta per tal de trobar el màxim 
consens possible amb els territoris cridats a participar. 

Una candidatura elaborada amb participació interdepartamental 

El Govern també crearà una Comissió Interdepartamental, adscrita al 
Departament de la Presidència, que elaborarà el projecte de candidatura. 
Establirà les directrius per dissenyar la candidatura, vetllarà perquè sigui 
coherent amb l’estratègia que el Govern estableixi als Pirineus per als pròxims 
anys i fixarà les directrius per organitzar els mecanismes de la participació 
ciutadana, entre altres. 

Comptarà amb representació de diversos departaments de la Generalitat. 
Concretament, estarà formada per la consellera de la Presidència; pels 
secretaris generals dels Departaments de la Vicepresidència i Polítiques 
Digitals i Territori; d’Empresa i Treball; d'Acció Exterior i Govern Obert; Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; la secretària general de l’Esport; el 
secretari d’Acció Exterior del Govern; el director del Consell Català de l’Esport i 
els delegats territorials de Barcelona, Lleida, Girona, Alt Pirineu i Aran, i 
Catalunya Central. 

Cada any elaborarà un informe de les actuacions dutes a terme i del grau 
d’avançament dels treballs preparatoris de la candidatura. 

Màxim consens amb el territori 

Per tal d’assolir el màxim consens amb els territoris participants, dins la comissió 
es crearà una Taula de representació territorial. En formaran part la consellera 
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de la Presidència; el secretari general del Departament de la Vicepresidència i 
de Polítiques Digitals i Territori; el secretari Governs Locals i de Relacions amb 
l’Aran i el secretari d’Acció Exterior del Govern, així com els delegats territorials 
de Barcelona, Lleida, Girona, Alt Pirineu i Aran i Catalunya Central. 

La taula també estarà integrada per una persona dels Consells Comarcals del 
Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Berguedà, 
Ripollès i Solsonès; un representant de les diputacions de Lleida, Girona i 
Barcelona, i un membre de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i del Consell General d’Aran. A més, podran participar en les 
reunions entitats representatives d’interessos relacionats amb la protecció del 
medi natural o amb la sostenibilitat econòmica, social i territorial, quan es tractin 
qüestions que considerin que els poden afectar. 

Una Oficina Tècnica elaborarà el projecte de candidatura 

També es preveu crear una Oficina Tècnica, adscrita a la Secretaria General 
de l’Esport i de l’Activitat Física, que elaborarà el projecte de candidatura 
seguint els principis rectors de participació ciutadana, cohesió territorial, 
perspectiva de gènere i inclusiva, i sostenibilitat ambiental. Aquest organisme 
intercanviarà informació i experiències en l’àmbit de l’esport, especialment en 
el de les competicions esportives internacionals, i farà una anàlisi dels reptes 
que representa per a Catalunya la presentació d’una candidatura olímpica. 

La direcció de l’Oficina Tècnica s’encarregarà, entre altres, de fomentar la 
internacionalització de l’esport català a tots els nivells i la promoció de 
Catalunya com a país esportiu; consolidar el compromís de Catalunya amb el 
moviment olímpic i paralímpic així com promoure l’esport femení i adoptar 
mesures per adreçar la segregació horitzontal de gènere de les disciplines 
esportives, tant en aquelles molt masculinitzades com en les molt feminitzades. 
També participarà en entitats i organismes d'àmbit estatal, europeu i 
internacional que promoguin l’esport, l’activitat física i els estils de vida 
saludable, i dissenyarà i implementarà els mecanismes de participació 
ciutadana per assolir un projecte consensuat amb els territoris implicats. 
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El Govern aprova el Decret de reestructuració del 
Departament d’Interior 

 El decret inclou la creació d’una nova divisió d’escortes i el traspàs 
de l’àrea penal dels serveis jurídics del Departament al gabinet 
jurídic central de Presidència 

El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament d’Interior. El 
text inclou, d’una banda, la creació d’una nova Divisió d’Escortes amb l’objectiu 
de proporcionar seguretat tant al president de la Generalitat com als 
expresidents i a la resta d’autoritats i persones que necessiten protecció. 
Aquesta unitat, que dependrà de la Direcció General de la Policia del 
Departament d’Interior, es dividirà en dues àrees: 

 L’Àrea de Seguretat de la Presidència de la Generalitat, que 
proporcionarà seguretat tant al president de la Generalitat com als 
expresidents. També s’encarregarà de la protecció de les instal·lacions 
del Palau de la Generalitat, del domicili del president i dels edificis que 
determini la Secretaria General del Departament de Presidència. 

 L’Àrea de Seguretat d’Autoritats, que s’encarregarà de garantir la 
protecció de totes les autoritats i persones que necessiten protecció. 

Aquesta nova estructura facilitarà la coordinació operativa i permetrà una millor 
eficiència i gestió dels recursos. 

D’altra banda, el decret formalitza també que el personal habilitat per exercir la 
defensa penal en judici de membres del cos de Mossos d’Esquadra passi a 
dependre funcionalment del Gabinet Jurídic de la Generalitat, per mitjà de la 
Direcció General d’Assumptes Contenciosos. La decisió, que va ser anunciada 
pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, durant la sessió de control al Govern 
al Parlament del passat 21 de juliol, permetrà una major coherència en la 
defensa de la Generalitat a servidors públics, i una unificació de criteris en la 
protecció i defensa dels agents de la policia de la Generalitat i de la resta de 
treballadors públics. 
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El Govern analitza l’informe d’avaluació de tancament 
del Pla de Govern Obert de la Generalitat, que s’ha 
executat en un 87 % tot i la pandèmia 

 El pla aplega totes les polítiques públiques impulsades per la 
Generalitat per millorar i enfortir el govern obert a Catalunya i es va 
haver de prorrogar fins al juny de 2021 a causa de la Covid-19 

 Incorpora les actuacions que han dut a terme els departaments per 
posar a l’abast de la ciutadania informació i recursos sobre la 
pandèmia i que s’han executat al 100 % 

 L’elevat grau de compliment del pla, tot i la irrupció de la Covid-19, 
reafirma el compromís del Govern amb les polítiques públiques de 
Govern Obert, transparència i rendició de comptes a la ciutadania 

El Consell Executiu ha analitzat avui l’informe d’avaluació de tancament del Pla 
de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2019-2020, prorrogat fins al 30 
de juny de 2021 amb motiu de la Covid-19. Es tracta d’un document que aplega 
totes les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de Catalunya per 
consolidar, millorar i enfortir el govern obert a Catalunya i que s’ha executat en 
un 87 %. El pla incorpora les mesures excepcionals que el Govern va posar en 
marxa vinculades amb la Covid-19. 

El Pla de Govern Obert fixava el marc estratègic del futur de la Generalitat de 
Catalunya en l'àmbit del govern obert, amb l’objectiu d’avançar cap a una 
Administració més propera i accessible a la ciutadania i d’afavorir la seva 
participació i col·laboració en la definició, el seguiment i l’avaluació de les 
polítiques públiques. 

El pla preveia 7 àmbits d’actuació, 7 objectius estratègics, 24 d’operatius i 138 
actuacions. La irrupció de la pandèmia de la Covid-19 va endarrerir l’execució 
de les mesures, ja que es va prioritzar l’activitat de l’Administració Pública per 
pal·liar els efectes de la pandèmia. Davant d’això, i de la necessitat de 
transparència en relació amb la pandèmia, el Govern va prorrogar la vigència 
del pla fins al 30 de juny de 2021 i hi va incorporar les mesures excepcionals 
vinculades amb la Covid-19 que els diferents departaments de la Generalitat 
van adoptar en matèria de participació ciutadana, transparència i dades obertes. 

En total, el Pla es va ampliar fins a 8 àmbits i objectius estratègics i 196 
actuacions (58 relacionades amb la COVID-19), de les quals s’han executat un 
87 %. Les actuacions en matèria de Covid-19 s’han executat en un 100 %. 

L’elevat grau de compliment del pla, tot i la pandèmia, reafirma el compromís 
del Govern de Catalunya amb la consolidació de les polítiques públiques de 
Govern Obert, transparència i rendició de comptes cap a la ciutadania. 
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Execució per àmbits d’actuació 

1. Transparència: apoderar la ciutadania fent accessible de manera 
comprensible i didàctica tota la informació pública no protegida en 
la Llei de transparència. De les 27 actuacions previstes en l’àmbit de 
transparència, s’assoleix el compliment de gairebé el 80 %, amb mesures 
que milloren la qualitat i la quantitat de la informació pública i simplifiquen 
l’accessibilitat a aquesta informació, com la simplificació del tràmit de 
sol·licitud d’informació. 

2. Dades obertes: impulsar la generació de valor social a través de l’ús 
de les dades obertes. Pel que fa a les Dades Obertes, s’han executat 
el 84 % de les 30 actuacions previstes. Gran part dels objectius assolits 
tenen a veure amb identificar en què és més necessari obrir dades, 
millorar la qualitat de les dades obertes i establir criteris estandarditzats 
per facilitar l’accessibilitat, la comprensió i el treball amb aquest tipus 
d’informació. 

3. Bon govern: assegurar nivells d’ètica i qualitat elevats en els 
projectes, tasques i serveis que desenvolupa la Generalitat. 
La integritat, l’ètica pública i els mètodes per a la millora constant dels 
serveis públics conformen l’àmbit de treball del bon govern, que arriba 
un 78 % d’execució. La creació de les bústies anònimes i la dels comitès 
d’ètica són algunes de les accions més recents que conformen part dels 
èxits d’aquest eix. 

4. Participació ciutadania i qualitat democràtica: incorporar de forma 
habitual la participació de la ciutadania i la societat civil en 
l’elaboració i avaluació de les polítiques públiques. La participació i 
la qualitat democràtica arriba a un 85 % d’execució de les actuacions 
previstes en qüestions com promocionar la innovació participativa, 
millorar la infraestructura de participació ciutadana i impulsar processos 
participatius. En algun d’aquests àmbits arriba al 90 per cent d’accions 
implementades amb projectes com l’elaboració de l’estratègia de 
transversalitat de gènere, la publicació del portal participa.gencat.cat o 
l’organització de les Jornades d’innovació democràtica.  
 

5. Treball en xarxa amb vocació internacional: potenciar el treball en 
xarxa en l’àmbit del govern obert, tant a Catalunya com 
internacionalment. En l’àmbit de treball en xarxa amb vocació 
internacional, destaca l’assoliment d’un 100 % de les fites relacionades 
amb la col·laboració amb organismes internacionals de transparència i 
en projectes europeus en dades obertes. Un exemple de l’èxit d’aquest 
eix és la candidatura reeixida a Open Government Partnership (OGP) i 
la col·laboració constant amb la Xarxa de Governs Transparents. S’han 
implementat el 85 % de les 22 mesures d’aquest àmbit. 

https://governobert.gencat.cat/ca/integritat-governanca/bustia-etica/
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6. Sensibilització i implicació de la societat: avançar cap a una societat 
cada cop més formada i implicada en l’àmbit del govern obert. Dels 
13 projectes previstos en l’àmbit de sensibilització i implicació de la 
societat s’han executat el 81 % del total de mesures. D’aquest àmbit 
formen part projectes com l’Open cohesion school, la difusió de visors de 
dades i la producció de vídeos didàctics.  

7. Organització i recursos: disposar dels equips adequats i la 
tecnologia necessària per poder fer front als reptes de futur en 
l’àmbit del govern obert. S’ha executat el 89 % de les actuacions 
previstes per adequar els recursos i formar i assessorar els treballadors 
públics en una nova cultura basada en el govern obert. En aquest sentit, 
s’han dut a terme formacions internes i actes de sensibilització pel 
personal de l’Administració i dels alts càrrecs.  

8. Actuacions per pal·liar els efectes de la Covid-19: facilitar la 
informació sobre els recursos que l’Administració ha posat a l’abast 
de la ciutadania amb motiu de la pandèmia. 
Davant la necessitat de ser transparents en la situació de pandèmia i de 
contribuir a prendre decisions basades en l’evidència, la Secretaria de 
Govern Obert del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert va 
incorporar 58 actuacions al document, amb l’objectiu de posar a l’abast 
de la ciutadania informació i recursos sobre el coronavirus i l’evolució de 
la pandèmia. Es van tirar endavant mesures com la publicació d’informes 
diaris sobre la incidència de la Covid-19; la creació del lloc web 
Coronavirus SARS-CoV-2; la publicació d’un espai específic al Portal de 
la transparència; l’obertura de dades de la Covid-19 o la publicació de la 
contractació pública tramitada d’emergència durant la pandèmia, entre 
altres. El Govern ha executat el 100 % de les actuacions previstes en 
aquest àmbit. 

El Pla de Govern Obert es va haver de prorrogar a causa de la irrupció de 
la Covid-19 

El 25 de juny de 2019, el Govern va aprovar el Pla de Govern Obert (PGO) de 
la Generalitat de Catalunya 2019-2020 amb la coordinació de la Secretaria de 
Govern Obert del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert (llavors 
Secretaria de Transparència i Govern Obert), d’acord amb el que estableix 
l’article 95 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés  la 
informació i bon govern. 

D’acord amb el que ja preveia l’aprovació del document, l’informe d’avaluació 
de tancament del Pla de Govern Obert 2019-2020 es publicarà al Portal de la 
Transparència de la Generalitat de Catalunya. 

 

https://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/open-data-school/
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El Govern inverteix 18 milions d'euros anuals en el 
sistema de bonificacions a la C-32 sud 

 Aprovada la modificació de la concessió que permet implantar nous 
descomptes als turismes del 40 % en el tram Castelldefels-Sitges i 
del 70 % en el Sitges-Vendrell, en els desplaçaments d’anada i 
tornada en un mateix dia natural i laborable, en el mateix origen i 
destí, des del primer viatge 

 Les noves bonificacions són fruit de l’acord entre la Generalitat i les 
administracions locals 

El Govern ha aprovat avui la modificació de la concessió de la C-32 
Castelldefels-Sitges-Vendrell, que permet implantar un nou sistema de 
descomptes en aquest tram amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat en el territori. 
Les noves bonificacions, que s’aplicaran a partir de l’1 de setembre, són fruit de 
l’acord entre el Govern i les administracions locals en el marc de la Taula de 
Mobilitat del Penedès. El Govern destina 18 milions d'euros anuals a finançar 
totes les bonificacions a la C-32 sud. 

El nou sistema consistirà en l’aplicació de descomptes en el peatge en els 
desplaçaments d’anada i tornada en un mateix dia natural i en el mateix origen 
i destí. La bonificació acordada és del 40 % en el tram entre Castelldefels - 
Sitges (barrera Vallcarca) i del 70 % en el Sitges-Vendrell (barreres troncal i 
lateral de Cubelles i accés de Calafell) i s’aplicarà als vehicles lleugers de quatre 
rodes, de dilluns a divendres no festius. Així, s’afavoreix especialment els 
desplaçaments per raons de mobilitat obligada i els que tenen origen o destí en 
el territori. 

Aquests descomptes s’aplicaran a partir del primer viatge, per als 
desplaçaments d’anada i tornada en un mateix dia natural en el mateix origen i 
destí, amb un límit de 4 trànsits diaris (2 viatges d’anada i tornada). Queden 
exclosos els moviments amb origen o destí a l’AP-7 Sud, atès que són 
moviments de llarg recorregut o que tenen un origen o destí fora de l’àmbit de 
l’autopista C-32. 

Per beneficiar-se de les noves bonificacions, cal inscriure’s prèviament al web 
www.autopistas.com —la inscripció és gratuïta i estarà operativa a partir de 
demà, 4 d’agost— i utilitzar un sistema de pagament dinàmic o telepeatge 
(sistema VIA T) o l’aplicació gratuïta Awai. 

Aquests descomptes es complementen amb les bonificacions per a vehicles 
ecològics, vehicles d’alta ocupació i els descomptes pel tancat virtual del tram 
Sitges–el Vendrell, amb un màxim de descompte acumulat del 75 %. 

  

http://www.autopistas.com/
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El Govern aprova la implementació del Programa PROA 
d’optimització d’ús d’antibiòtics 

 El PROA és un programa de millora de la qualitat i de l’optimització 
de l’ús dels antibiòtics en l'àmbit hospitalari, d'atenció primària i 
sociosanitari 

El Govern ha aprovat avui la subscripció de l’Acte d’adhesió al Conveni entre 
l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i el Departament de 
Salut per a la implementació dels programes d'optimització d'ús d'antibiòtics 
(PROA) en l'àmbit hospitalari, d'atenció primària i sociosanitari, i se n’autoritza 
la signatura. 

El Pla estratègic i d'acció per reduir el risc de selecció i disseminació de 
resistències als antimicrobians (PRAN) està coordinat per l’Agència Espanyola 
de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). El Departament de Salut forma 
part del PRAN, en el vessant de salut humana, des del seu inici l’any 2014. 

Un dels objectius prioritaris del PRAN 2019-2021 és implementar el Programa 
d’optimització de l’ús dels antibiòtics (PROA), a tots els àmbits sanitaris, com 
una eina per reduir, o almenys frenar, el creixement de les resistències. Des del 
Departament de Salut, per tal de facilitar la implementació d’aquest programa a 
Catalunya, a principis de l’any 2021 es va crear el programa PROA Cat. 

El PROA és un programa de millora de la qualitat i es defineix com l’expressió 
de l’esforç mantingut d’una institució per optimitzar l’ús dels antibiòtics pel que 
fa als pacients atesos. Fonamenta la seva actuació sobre criteris d’eficàcia, 
seguretat i cost-efectivitat, i amb suport en l’evidència científica actualitzada i 
en la sensibilitat local dels patògens implicats més freqüentment en les 
infeccions tractades. 

L’adhesió al conveni estableix que l'AEMPS aportarà al Departament de Salut 
la quantitat màxima de 50.000 euros anuals, de forma proporcional en funció de 
la data d'eficàcia de l'acte d'adhesió formalitzat. La vigència del conveni serà de 
quatre anys des de la publicació al BOE, després de la inscripció en el Registre 
electrònic estatal d'òrgans i instruments de cooperació del sector públic estatal, 
i podrà prorrogar-se mitjançant acord exprés per quatre anys addicionals. 
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Nomenaments 

Departament de Recerca i Universitats 

Xavier Aldeguer Manté, director general de Transferència de Coneixement 

Nascut a Girona el 1969. 

Llicenciat i doctorat en Medicina per la UAB, especialitzat en Gastroenterologia. 
La seva recerca, docència i carrera professional se centren en l’aparell digestiu. 
Investigador principal i coordinador de l’Àrea de recerca de Digestiu de l’Institut 
d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) des del 2011. També és 
cofundador i director mèdic de l’empresa emergent biotecnològica GoodGut des 
del 2014. 

És professor associat a l’assignatura de Digestiu de la Facultat de Medicina de 
la universitat de Girona des del 2009, i també ho és del Màster de Patologia 
Digestiva coorganitzat per la Societat Catalana de Digestologia i la Universitat 
Oberta de Catalunya des del seu inici, el 2018. A més de tenir una àmplia 
carrera en el món de la docència,  des del 2017 és membre fundador de l’entitat 
docent mèdica sense ànim de lucre Sociedad para la Formación, Innovación y 
Asesoría en Medicina (SOFIA). 

Pel que fa a la seva carrera professional, és cap de servei del Servei de l’Aparell 
Digestiu de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta; cap del Servei de 
l’Aparell Digestiu de l’Aliança estratègica ICS/IAS, consultor de Digestiu de 
l’Hospital de la Cerdanya i, des del 2019, coordinador de Digestiu de l’Hospital 
d’Olot. 

En l’àmbit de la formació, ha portat a terme diverses estades a l’estranger, com 
les que ha fet als Estats Units, Egipte, Bolívia o Alemanya. També és autor de 
diversos articles i capítols de llibres científics, a més de ponent de diferents 
congressos mèdics, on ha estat guardonat com a millor comunicació d’algun 
dels treballs presentats. 

Departament de Drets Socials 

Maria Rosa Pons i Vilarasau, directora general de Provisió de Serveis  

Nascuda a Molins de Rei l’any 1968. 

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona el 1992 —any en què va 
cursar l’Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona (ICAB)—, va participar en el programa Erasmus a Toulouse, França 
(1989) i Kiel, Alemanya (1990). 
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Ha exercit com a advocada en diferents despatxos professionals en les àrees 
civil, mercantil, processal i de defensa de la competència i competència 
deslleial, amb una àmplia experiència generalista i també especialitzada en 
àmbits tan diversos com el publicitari, el petrolier, el postal i el funerari. 

Ha estat, entre altres responsabilitats, directora gerent de l’Associació de 
Premsa Professional (2001-2009); membre de la Junta Directiva de l’Associació 
de Publicacions Periòdiques en Català, APPEC (2010-2012); assessora de la 
Regidoria de Dona i Drets Civils i secretària del Consell Municipal de les Dones 
de l’Ajuntament de Barcelona (2012-2015); directora d’Ordenació Acadèmica i 
responsable de Qualitat de LCI Education Barcelona (2016-2018); membre del 
Consell d’Administració d’OJD-INTROL (2010-2019) i cap del gabinet de la 
conselleria de Cultura del 2019 al maig del 2021. Des d’aquesta data i fins a 
l’actualitat, ha exercit la mateixa responsabilitat al Departament de Drets Socials 
de la Generalitat de Catalunya. 

L’any 2016 va cursar el Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE) a l’IESE 
i, el 2018, el curs de formació de delegats de protecció de dades de l’ICAB. 
Parla fluidament francès, anglès, alemany i italià. 

A més de les activitats professionals, ha estat presidenta del Cor Vivace del 
Centre de Gràcia (2016-2018) i secretària de la Junta Directiva del Club Natació 
Barcelona (2014-2020). 
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Altres acords 

El Govern atorga la concessió definitiva de ràdio municipal a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes la 
concessió definitiva per a la prestació del servei púbic de radiodifusió sonora 
en ones mètriques amb modulació de freqüència. El consistori ja disposava 
des de l’any 1992 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència 
modulada de tipus municipal. 
 
Després d’haver superat la inspecció preceptiva i d’obtenir l’autorització de 
posada en servei per part de l’Administració, el Govern ha procedit a atorgar 
definitivament la concessió a la ràdio municipal, que restarà substituïda per un 
règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric corresponent 
i subjecte al compliment de les previsions de la Llei de la comunicació 
audiovisual de Catalunya. 
 


