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El Govern designa la delegació a la Mesa de negociació 
constituïda amb el Govern de l’Estat per impulsar una 
resolució democràtica del conflicte polític entre 
Catalunya i l’Estat espanyol 

El Govern en la seva reunió d’aquest matí ha acordat: 
  
1.-  Defensar la fi de repressió política, l’amnistia de les persones actualment 
represaliades  i l’exercici del dret a l’autodeterminació com les bases per assolir 
una solució democràtica i perdurable que posi fi al conflicte polític, demandades 
majoritàriament per la ciutadania del nostre país. 
  
2.- Designar membres de la delegació a la Mesa de negociació política amb el 
Govern de l’Estat espanyol, les persones següents: 
  
- Molt honorable senyor Pere Aragonès i Garcia 

- Honorable senyora Laura Vilagrà i Pons 

- Honorable senyor Roger Torrent i Ramió 

  
El president de la Generalitat, a proposta del vicepresident del Govern, pot 
completar la delegació designada mitjançant el present Acord. 
  
El règim d’assistència, delegació, suplència o substitució dels membres de la 
delegació s’acorda entre les persones que l’integren, sens perjudici de la 
potestat del Govern de modificar la composició i el règim aplicable a la 
delegació. 
  
3.- Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
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El Govern aprova la modificació del Decret llei de 
mesures extraordinàries de caràcter social en centres 
educatius per incorporar les dades de vacunació 

 La modificació de la normativa permet al Departament de Salut 
comunicar a la direcció de centres educatius les dades de 
vacunació Covid de l’alumnat i personal dels centres  

El Govern ha aprovat avui la modificació del Decret llei de mesures 
extraordinàries de caràcter social en centres educatius per incorporar les dades 
de vacunació. La modificació de la normativa permet al Departament de Salut 
comunicar a la direcció de centres educatius les dades de vacunació Covid de 
l’alumnat, personal docent, personal d’administració i servei (PAS), personal 
d’atenció educativa (PAE) i altre personal extern que està en contacte amb 
alumnes en l’entorn. 

El Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, establia la comunicació de dades 
del Departament de Salut a les direccions dels centres educatius com a mesura 
del tot necessària per a la gestió de la pandèmia. Això va permetre mantenir les 
escoles obertes durant el curs escolar 2020-2021 i, per tant, es vol continuar 
l’actual curs 2021-2022.  

Amb l’objecte de donar compliment i garantir l’efectivitat de les mesures, és 
necessari continuar amb la comunicació de casos que preveia l’anterior decret, 
si bé cal ampliar la comunicació de dades amb les de la vacunació.  

Aquest fet facilitarà als centres conèixer l’estat de vacunació d’alumnat i 
personal de cara a la realització de quarantenes preventives en un grup de 
convivència estable d’un centre educatiu, sempre que no estiguin vacunats amb 
pauta completa o hagin passat la Covid els darrers 180 dies. 
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El Govern destina gairebé 43 milions d’euros al 
manteniment dels reforços Covid en l’àmbit educatiu 
 

 

 Suposa prorrogar el Programa temporal de mesures extraordinàries 
del curs passat en el marc de la pandèmia per la Covid-19  

 
El Govern ha aprovat avui destinar, a través del Departament d’Educació, un 
total de 42.879.672 euros en matèria de personal per a l’actual curs 2021-2022. 
Concretament, aquesta partida és per al manteniment dels reforços Covid en 
l’àmbit educatiu. Això suposa prorrogar per al 2021 el Programa temporal de 
mesures extraordinàries del curs passat als centres educatius en el marc de la 
pandèmia per la Covid.  
 
Així doncs, el Govern ha autoritzat un augment de crèdits, en el pressupost del 
2020, prorrogat per al 2021, que afecten diferents conceptes pressupostaris del 
capítol 1 del Departament d’Educació, per un import de 42.879.672,41 euros, 
per al manteniment dels reforços de personal. 

 



 

 

Acords de Govern. 14.09.2021  

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

 

5 

El Govern situa la connectivitat com a prioritat per 
assolir una Catalunya digital amb una ciutadania 
apoderada i un territori connectat 

 La Vicepresidència presenta el Pla Estratègic d’Infraestructures 
Digitals (PEID) com a full de ruta per desplegar els serveis digitals 
futurs del país 

 El Pla prioritza completar la xarxa troncal de fibra òptica de la 
Generalitat per poder desplegar noves tecnologies com la 5G i la 
IoT i estendre serveis digitals intel·ligents a tot el territori com a 
element clau de vertebració 

 La inversió per executar el PEID és d’uns 450 milions d’euros, a 
finançar mitjançant els pressupostos de la Generalitat i les 
diputacions, fons europeus i col·laboració publicoprivada 

El Govern ha aprovat avui el full de ruta del desplegament d’infraestructures 
digitals a Catalunya fins al 2030, el Pla Estratègic d’Infraestructures Digitals 
(PEID), que defineix la xarxa d’infraestructures digitals necessària per al 
desplegament dels serveis digitals actuals i futurs a Catalunya des de dues 
perspectives: la corporativa i la de país. El PEID s’emmarca en la priorització 
del Govern, elevada al màxim nivell amb la Vicepresidència de Polítiques 
Digitals i Territori, per les infraestructures físiques i digitals com a clau per fer 
de Catalunya una nació digital amb una ciutadania apoderada, un territori 
connectat, una administració cibersegura, una economia digital i digitalitzada, i 
una mobilitat col·lectiva, connectada i  descarbonitzada. 

Partint del convenciment que la connectivitat és un dret social i econòmic del 
segle XXI i l’element fonamental sobre el qual es construeix la societat digital 
amb igualtat d’oportunitats, el PEID situa les infraestructures digitals com a 
infraestructures bàsiques i estratègiques per assolir la cohesió social i territorial 
del país i garantir el desenvolupament i la competitivitat de la indústria i 
l’economia en un mercat i un món cada cop més global i digitalitzat. 

En aquest sentit, les infraestructures digitals considerades pel PEID són: Xarxes 
fixes i xarxes mòbils (serveis de connectivitat); CPD i punts d’intercanvi de tràfic 
de dades (serveis de computació); IoT (serveis ‘smart’); Xarxa RESCAT (serveis 
d’emergències), i Xarxes TDT/FM (serveis de difusió). 

Objectius estratègics i propostes d’actuació 

El PEID s’alinea amb els objectius marcats pel Govern i les administracions i 
entitats locals en el Pacte Nacional per a la Societat Digital (PNSD), els amplia, 
redefineix i actualitza d’acord amb les necessitats actuals i els reptes futurs del 
país, i estableix l’estratègia i les accions a executar per assolir-los. 

En aquest sentit, el PEID es marca quatre objectius estratègics:  
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 Dotar tot el país de cobertura de xarxes de nova generació amb una bona 
qualitat de servei. 

 Promoure la competència efectiva en xarxes fixes i mòbils. 

 Habilitar infraestructures que permetin la implantació dels nous serveis 
digitals. 

 Ampliar la cobertura i les prestacions dels serveis corporatius via ràdio. 

Entre les actuacions proposades per assolir aquests objectius, destaca com a 
prioritari i clau completar la xarxa troncal de fibra òptica de titularitat pública, una 
infraestructura que el PEID situa com a eix vertebral sobre el qual desplegar 
noves tecnologies i serveis digitals per a la gestió intel·ligent del territori. En 
aquest sentit, el Pla ratifica el compromís adquirit en el marc del PNSD de 
disposar d’un punt de presència a tots els municipis de Catalunya i a les zones 
d’activitat econòmica.  

També preveu desplegar una xarxa d’accés a partir de la infraestructura troncal 
existent per dotar de connectivitat els punts de servei de la Generalitat i 
possibilitar així el desplegament de noves tecnologies com la 5G, la Internet de 
les Coses (IoT) o la computació, i dels serveis intel·ligents que aquestes 
possibiliten, com ara sensorització, cotxe autònom i connectat i d’altres. 

El pla també contempla l’habilitació d’espais públics per a la implantació de nous 
Centres de Processament de Dades (CPD) i punts d’intercanvi de tràfic de 
dades MEC (Multi-Access Edge Computing) distribuïts pel territori sota criteris 
de reequilibri territorial i promoció econòmica, considerant els objectius 
mediambientals i de sostenibilitat (ODS). 

El PEID estima en més de 450 milions d’euros la inversió necessària per 
executar les accions que proposa per fer de Catalunya un país cohesionat amb 
infraestructures digitals competitives. El finançament de les actuacions 
previstes al PEID s’articularà mitjançant el pressupost ordinari de la Generalitat 
de Catalunya i els de les quatre diputacions, fons europeus NextGenerationEU 
i ReactEU, la contractació corporativa i la col·laboració publicoprivada. 
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El Govern aprova l’Estratègia de la bioeconomia de 
Catalunya 2030 

 Servirà per promoure el creixement i el desenvolupament sostenible 
de l’economia catalana i fomentar la producció de recursos 
biològics, de proximitat i renovables 

Vestir-se amb roba fabricada a partir de materials que provenen d’algues, restes 
de collita o fusta; desenvolupar begudes per a esportistes partint del xerigot 
sobrant de les indústries formatgeres, produir components de l’automòbil a 
partir de la palla d’arròs o extreure colorants i conservants de la brisa del vi. 
Aquests són alguns exemples de bioeconomia circular que permeten aprofitar 
recursos d’origen biològic per generar més activitat econòmica de manera 
sostenible. 

El Govern ha aprovat avui l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya, que és 
el full de ruta per a la transició cap a un model econòmic basat en l’aprofitament 
òptim dels recursos biològics renovables que no s’aprofiten actualment per 
crear productes de major valor afegit. L’Estratègia per al període 2021-2030 
(EBC2030) permetrà millorar la competitivitat i la sostenibilitat del primer sector, 
afavorir la creació de llocs de treball, connectar actors de sectors molt allunyats 
i donar impuls a la generació de coneixement com a motor de canvi. 

L’objectiu principal és promoure el creixement i el desenvolupament sostenible 
de l’economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos 
biològics renovables de proximitat. Així, es vol donar una segona vida a 
productes del sector forestal, agroalimentari i marítim i assegurar la provisió 
sostenible dels serveis ecosistèmics (beneficis que un ecosistema aporta a la 
societat i que milloren el benestar de les persones) per avançar cap a una 
bioeconomia circular, d’acord amb les necessitats urgents d’adaptació i de 
mitigació davant l’emergència climàtica. 

Per assolir aquest objectiu, la recerca i la innovació jugaran un paper 
fonamental per contribuir a generar noves propostes que permetin dur a terme 
aquesta transició de manera eficient i sostenible. 

4 cadenes de valor prioritàries 

A partir d’un Pla d’acció que ja està en marxa, es prioritzaran aquelles cadenes 
relacionades amb la producció primària i la transformació agroalimentària, 
forestal i pesquera menys desenvolupades (els coproductes i subproductes de 
les quals poden ser aprofitats o valoritzats però no tenen sortida de mercat 
actualment) o aquelles cadenes no incloses en cap altra estratègia o política 
pública i que, per tant, necessiten més suport institucional, i també la provisió 
sostenible dels serveis ecosistèmics a través de la implementació de mesures i 
accions específiques que en facilitin l’impuls i la consolidació a fi de potenciar-
ne el desenvolupament. 
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Així, aquest marc de referència aprovat avui sobre la bioeconomia prioritza la 
millora de la gestió forestal i l’aprofitament dels recursos forestals, la valorització 
de les dejeccions ramaderes i els residus orgànics, l’aprofitament dels residus i 
excedents de la cadena agroalimentària i la creació de paisatges agroforestals 
resilients al canvi climàtic i la provisió de serveis ecosistèmics. 

Un nou Hub de la Bioeconomia i continuar fomentant les iniciatives 
circulars  

Les mesures concretes que serviran per donar un nou impuls a la bioeconomia 
a Catalunya s’estructuren a partir de set objectius estratègics: 

1. Millorar l’aprofitament de la biomassa disponible a Catalunya mitjançant 
la seva caracterització, quantificació, optimització de la gestió i 
distribució.  

2. Desenvolupar un teixit empresarial basat en la bioeconomia circular 
arreu del territori, amb especial atenció al primer sector. 

3. Fomentar l’ús i el consum de bioproductes, bioenergia i biomaterials al 
mercat. 

4. Promoure els paisatges agroforestals resilients i la provisió sostenible de 
serveis ecosistèmics en el context de la bioeconomia circular catalana. 

5. Situar el coneixement com a motor de la bioeconomia circular.  
6. Enfortir el rol de l’Administració i adaptar el marc normatiu i legal de 

manera que afavoreixi la bioeconomia circular a Catalunya. 
7. Preparar la societat catalana per al canvi cap a la bioeconomia circular. 

Entre les noves mesures a dur a terme, destaca la creació d’un Hub de la 
Bioecomia que permetrà connectar els diferents actors i crear noves sinergies 
comercials. D’aquesta manera, es facilitarà per exemple que una empresa de 
begudes per a esportistes pugui aprofitar els materials sobrants d’una 
formatgera per elaborar un nou producte energètic. 

A més, el document mateix aprovat avui pel Govern recull també aquelles 
accions que ja s’estan duent a terme de suport econòmic a projectes per 
fomentar l’economia circular, la reutilització de residus o els pagaments per 
compromisos agroambientals i climàtics. 

Totes aquestes mesures proposades encaixen en les previsions de l’Agenda 
2030 de l’ONU i en l’Estratègia de bioeconomia de la Comissió Europea, i han 
de connectar el territori, els sectors forestal, agroalimentari i marítim i la indústria 
a través de la bioeconomia circular.  

L’elaboració de l’Estratègia ha estat liderada pel Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural (DACC) amb la participació d’una comissió amb 
representants de la resta de departaments del Govern implicats en la 
bioeconomia, institucions i centres de recerca, universitats, empreses, agents i 
interlocutors econòmics i socials, altres grups d’interès i ciutadania mitjançant 
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diversos processos participatius duts a terme amb l’objectiu de facilitar i obtenir 
informació rellevant amb relació a la bioeconomia. 

Amb la finalitat de potenciar la gestió coordinada en el desplegament de 
l’Estratègia, es constituirà la Taula de cogestió de l’Estratègia de la 
Bioeconomia com a principal instrument de cogovernança. Aquest òrgan estarà 
compost per tots els agents públics i privats compromesos en la promoció i 
posada en marxa de les activitats emmarcades en l’EBC2030. 

La bioeconomia, un sector en creixement 

A Catalunya, la bioeconomia representava l’any 2018 un 4,5% del PIB i ocupava 
192.000 persones, cosa que suposa el 5,2% del total de llocs de treball. 
S’espera que aquestes xifres augmentin en els pròxims anys amb la implantació 
de l’Estratègia, que es presenta així com una oportunitat i una necessitat per 
als sectors agrari, forestal i marítim per millorar la seva competitivitat i 
sostenibilitat mitjançant la creació de llocs de treball de qualitat i la millora de la 
gestió de l’espai, i al mateix temps per establir vincles amb altres sectors 
econòmics, ambientals i socials. 

La bioeconomia obre la possibilitat de generar noves activitats econòmiques en 
l’entorn rural que permetin atreure talent i potenciar l’equilibri territorial. Servirà 
també per aprofitar i valoritzar els productes, els materials i l’energia sense 
haver de recórrer a l’esgotament prematur que pateixen els recursos naturals, 
cada vegada més limitats, i contribuirà a la mitigació del canvi climàtic i a pal·liar-
ne els efectes mitjançant una millor i més eficient adaptació. 
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El Govern aprova el Pla de prevenció del suïcidi de 
Catalunya per reduir-ne els casos i l’estigma social 

 L’acord encarrega coordinar l’execució de les actuacions del Pla a 
la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de 
Salut  

El Govern ha aprovat avui el Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-
2025 (PLAPRESC) que s’articula com una estratègia nacional de prevenció i 
reflecteix l’aposta clara del Govern per la salut mental. 

L’acord també encomana coordinar l’execució de les actuacions del Pla a la 
Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut, a través del 
Pla director de salut mental i addiccions i del Consell Assessor de Salut mental 
i addiccions. 

Els principals objectius del Pla —que va presentar el conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon, el passat 9 de setembre— són, per un costat, disminuir la taxa 
de temptatives i mort per suïcidi en més d’un 15% i en més d’un 20% en els 
grups prioritaris l’any 2030 i, per l’altre, reduir l’estigma social mitjançant 
actuacions de tipus comunitari. Una de les principals línies d’actuació serà 
l’atenció i el suport als professionals, a la família i als supervivents. També 
s’articularà el telèfon 061 com a via de suport i acompanyament de persones 
amb risc de suïcidi. 

L’acord es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de 
l’annex, que es pot consultar a través de la pàgina web del Departament de 
Salut (www.gencat.cat/salut). 

El nou Pla, que implementarà un conjunt de mesures per fer un abordatge 
integral i comunitari, ha comptat amb la participació d’uns 300 professionals de 
diferents àmbits i és també una prioritat de salut pública, ja que el suïcidi és la 
principal causa de mort no natural i la segona causa de mort en joves d’entre 
15 i 29 anys a Catalunya (2,39 morts per 100.000 habitants). 

 

https://salutweb.gencat.cat/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Salut-mental-addiccions/Pla-director/Pla-de-prevencio-del-suicidi-de-Catalunya-2021-2025.pdf
https://salutweb.gencat.cat/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Salut-mental-addiccions/Pla-director/Pla-de-prevencio-del-suicidi-de-Catalunya-2021-2025.pdf
http://www.gencat.cat/salut
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El Govern aprova la creació d’un programa per 
erradicar el racisme i la xenofòbia destinat a joves en el 
marc dels casals cívics 

 Empowering for inclusion (E4I) té l’objectiu d’incidir en 2.000 joves 
per combatre especialment la islamofòbia i l’antigitanisme 

El Govern ha aprovat crear el Programa per al desenvolupament i l’execució del 
projecte europeu Empowering for Inclusion (E4I), que té l’objectiu incidir 
directament en uns 2.000 joves per erradicar el racisme, la xenofòbia i altres 
formes de discriminació i, en particular, la islamofòbia i l’antigitanisme, així com 
influir en la formació d’identitats de joves pertanyents a grups que pateixen 
discriminació, per augmentar el seu sentiment de pertinença a la comunitat i així 
millorar la convivència.  

E4I és una resposta a la necessitat de desenvolupar eines per a la creació de 
xarxes comunitàries que promoguin valors d’inclusió que es durà a terme en el 
marc dels casals cívics de la xarxa d’equipaments de la Generalitat i els instituts 
d’educació secundària que hi ha al territori proper als casals cívics.  El Govern 
també ha aprovat contractar 19 persones tècniques comunitàries juvenils que 
acompanyaran els i les joves en la detecció dels problemes del seu entorn i en 
el disseny i la implementació d’accions per generar canvis. 

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets 
Socials, amb la participació de l’Organisme de Protecció i Promoció de la 
Igualtat de Tracte i la No-discriminació, del Departament d’Igualtat i 
Feminismes,  i el Departament d’Educació, coordina el projecte en el qual també 
participen la Fundació Marianao,  l’Agrupació d’Entitats Gitanes dels Països 
Catalans (AGIPCAT) i la cooperativa Tandem Social. Empowering for Inclusion 
(E4I) va ser seleccionat per la Comissió Europea com un dels projectes 
beneficiaris de la convocatòria Rights, Equality and Citizenship. 

La implementació del projecte pilot es farà a vint equipaments de la xarxa 
d’equipaments cívics de la Generalitat de Catalunya i dos instituts de cada 
municipi on estan ubicats els casals cívics. 

Els equipaments cívics són espais públics de participació, socialització, inclusió 
i transformació comunitària. D’una banda, tenen com a missió vertebrar la 
comunitat per afavorir la convivència, la cohesió social, l’equitat, l’arrelament i 
el sentiment de pertinença al país; de l’altra, pretenen promoure la transmissió 
de valors cívics i comunitaris que permetin millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans i les ciutadanes mitjançant un conjunt de serveis i recursos a l’abast 
de tota la comunitat. 
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El Govern aprova el conveni amb el Ministeri de Drets 
Socials per al reforç del sistema d’atenció a la 
dependència 
 

 L’Estat aportarà aquest any 45 milions d’euros per al finançament 
de prestacions i serveis, després de no haver realitzat cap 
transferència des de 2011 
 

 La Generalitat aporta, de mitjana, el 65% del finançament del 
sistema de la dependència, l’Estat el 14% i la resta va a càrrec de 
les aportacions dels usuaris 

 
El Govern ha subscrit el conveni que desenvolupa el Marc de Cooperació 
Interadministrativa del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència, 
que es va aprovar al Consell Territorial de Serveis Socials del passat 30 
d'abril. Aquest acord fixa les obligacions assumides per cadascuna de les 
administracions per al finançament del nivell de protecció previst per la Llei 
39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència. 
 
D’acord amb els criteris fixats, l’administració de l'Estat, a través de l'Imserso 
(Instituto de Mayores i Servicios Sociales), aportarà aquest any 
45.752.957,46 euros al sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència 
de Catalunya, la mateixa xifra que hi destinarà la Generalitat mitjançant els 
seus pressupostos, tal com preveu l’article 32 de la llei. A banda d’aquesta 
transferència, aquest any 2011 l’Estat ha aportat 154.053.975 euros en 
concepte del nivell mínim de protecció garantit per a cadascun dels 
beneficiaris del sistema, d’acord amb el seu nivell de dependència. 
 
En aquest sentit, cal tenir en compte que l’aportació de la Generalitat és major 
per tal de poder atendre el màxim nombre de persones en situació de 
dependència. Concretament, i per a l’exercici 2020, el Departament de Drets 
Socials va destinar del seu pressupost 1.300 milions d’euros per atendre la 
promoció de l’autonomia personal, entre prestacions i serveis. Per a l’exercici 
2021, l’import pressupostat inicialment per aquest concepte és de 1.500 
milions. 
 
La darrera aportació de l’Estat per aquest concepte va ser el 2011 amb un 
import de 48.194.978 euros. Percentualment, la Generalitat de Catalunya 
aporta, de mitjana, el 65 % del finançament del sistema de la dependència; 
l’Estat el 14 %, i la resta va a càrrec del copagament dels beneficiaris. 
 
De manera més específica, el conveni preveu les despeses d’inversió i 
funcionament necessàries per poder aplicar el Pla de Xoc acordat al consell 
territorial, amb l’objectiu de disminuir les llistes d’espera i millorar l'agilitat 
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administrativa, la qualitat dels serveis i de les prestacions i les condicions 
laborals de les persones treballadores. 
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El Govern aprova el Decret de les escoles autoritzades 
de música i dansa  

 L’objectiu és potenciar i reconèixer les escoles que imparteixen 
ensenyaments no reglats de música o de dansa, mitjançant la 
definició dels elements que constitueixen una garantia de la qualitat 
del servei que presten 

El Govern ha aprovat avui el Decret que regula les escoles autoritzades que 
imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa, i que substitueix 
l’anterior Decret, que data de l’any 1993. L’objectiu de la nova norma és 
fomentar l'interès envers la música i la dansa des de la infància i al llarg de la 
vida. Al mateix temps, es vol potenciar les escoles que imparteixen 
ensenyaments no reglats de música o de dansa, mitjançant la definició dels 
elements que constitueixen una garantia de la qualitat del servei que presten. 

El Decret determina un seguit de qüestions, com ara:  

 Quins són els objectius de les escoles,  

 els programes que han d’impartir,  

 els requisits d’espais i d’instal·lacions de les escoles,  

 la titulació del professorat,  

 els òrgans de govern,  

 els efectes dels estudis.  

Amb el nou decret, es dona resposta a les demandes actuals de la societat 
catalana i del sistema educatiu. Al mateix temps, el nou model permet 
aprofundir en aquests ensenyaments a infants, joves i adults per despertar 
vocacions artístiques i alhora contribuir a la cohesió i sensibilització social, així 
com aportar valor social i cultural a l’entorn dels centres. 

El Govern considera que després de 25 anys cal adaptar a l’evolució social i 
educativa els programes previstos per a aquestes escoles. Al mateix temps, en 
aquests anys s’ha incrementat l’interès i les competències dels alumnes pel que 
fa a la música i a la dansa, de manera que les escoles han anat distingint i 
ampliant els seus programes. 

A Catalunya hi ha 230 escoles autoritzades de música amb prop de 54.000 
alumnes, i 67 escoles autoritzades de dansa amb més de 9.100 alumnes 
matriculats.  
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El Govern aprova una subvenció de 2 milions d’euros a  
Creu Roja per a necessitats bàsiques de famílies amb 
infants i joves 

 El Departament de Drets Socials atorga aquesta subvenció, que 
articularà ajuts econòmics i de lots d’aliments i higiene 

El Govern ha aprovat una subvenció de 2 milions d’euros a Creu Roja 
Catalunya, per cobrir les necessitats materials bàsiques de famílies en situació 
de pobresa amb infants i joves a càrrec. La dotació, de 2.000.000 euros per a 
l’exercici 2021, ajudarà a fer front als efectes de la pandèmia provocada per la 
Covid-19 sobre persones vulnerables.  

El Departament de Drets Socials atorga aquesta subvenció, que suposa 
articular un mecanisme de provisió i distribució d’ajudes econòmiques i lots de 
productes alimentaris i d’higiene amb la voluntat de combatre el risc de pobresa 
infantil així com prevenir altres situacions de risc que se’n puguin derivar. 

L’acció s’adreça a tres tipologies de col·lectius: població que ja està sent atesa 
per Creu Roja i que necessita més temps d’acompanyament o suport material; 
persones derivades de serveis socials locals, de manera que l’ajuda 
proporcionada per Creu Roja és un complement a l’acompanyament i a la 
intervenció que puguin fer els equips socials, i persones que apareixen 
espontàniament en els punts d’atenció que Creu Roja té arreu del territori 
demanant ajuda per primera vegada. En aquests casos, a més d’establir un 
programa individualitzat de suport per part de Creu Roja, caldrà informar-ne, 
com a mínim, a serveis socials. 
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El Govern millorarà la seguretat de l’Eix Diagonal amb 
una inversió de 79 milions d’euros 

 Aprovada la modificació de la concessió per implantar un tercer 
carril i un separador central entre Vilafranca del Penedès i 
Capellades i desdoblar un tram entre Capellades i Igualada 

El Govern ha autoritzat la modificació del contracte de concessió d’obra pública 
de l’Eix Diagonal (C-15 i C-37) per impulsar l’obra de millora de la funcionalitat 
i la seguretat viària en el tram entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Aquest 
acord, a proposta del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i de 
Territori, dona llum verda a l’execució d’unes obres valorades en 79 milions 
d’euros que inclouran com a principals millores la construcció d’un tercer carril i 
la instal·lació d’un separador central per facilitar els avançaments i la fluïdesa 
de la circulació i reduir el risc d’accidents frontals. 

L’Eix Diagonal està format per les carreteres C-15 i C-37. Uneix Vilanova i la 
Geltrú amb Manresa i connecta el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Bages. En 
funcionament des del 2011, ha potenciat tant les comunicacions intercomarcals 
com les de més llarg recorregut i ha esdevingut artèria de la xarxa viària, ja que, 
a més, permet connectar amb altres vies vertebradores com l’Eix Transversal 
(C-25), l’AP-7, la C-31, la C-32, i l’A-2. A més, ha contribuït a potenciar l’activitat 
econòmica al seu entorn i ha obert noves possibilitats d’intercanvi.  
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El Govern aprova la sanció a l’empresa de transports 
DHL per cessió il·legal de persones treballadores 

 La quantia de la sanció que ha estat aprovada pel Consell Executiu 
és de 185.800 euros 

El Govern ha aprovat imposar una sanció de 185.800 euros a l’empresa de 
transport de mercaderies DHL EXPRESS S.L. Spain per cessió il·legal de 
persones treballadores.  

Tal com es va informar el passat mes d’abril, la proposta de sanció per la 
Inspecció de Treball de Catalunya a DHL és de 185.800 euros, per la qual cosa 
ara ha estat necessària l’aprovació del Consell Executiu atès que aquesta 
sanció per cessió il·legal de persones treballadores ha superat la quantia de 
150.000 euros. 

La decisió s’ha pres arran de la proposta de sanció en acta aixecada per la 
Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) el passat 22 de març per la comissió 
d’una infracció molt greu per la vulneració de la normativa de relacions laborals, 
en concret per una cessió il·legal de persones treballadores.  

L’ITC també va proposar sancionar deu empreses subcontractistes que 
subministraven la mà d’obra il·legal a DHL amb una suma  de 62.510 euros, a 
raó de 6.251 euros cadascuna. 

A conseqüència de la cessió il·legal, 37 persones treballadores es veuen 
perjudicades perquè se’ls aplica un conveni col·lectiu inferior al que els 
correspondria si estiguessin contractades directament per DHL. Els perjudicis 
que pateixen aquestes persones treballadores es veuen reflectits en condicions 
econòmiques inferiors, entre altres. 
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El Govern nomena Natàlia Mas consellera delegada de 
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) 

 El Govern autoritza Mas a compatibilitzar aquest càrrec amb el de 
directora general d’Indústria del Departament d’Empresa i Treball 

El Govern ha nomenat avui Natàlia Mas consellera delegada de l’Agència per a 
la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), ens adscrit a la Direcció General 
d’Indústria del Departament d’Empresa i Treball. El Govern autoritza Mas a 
compatibilitzar aquest càrrec, per raons d’especial interès públic, amb el de 
directora general d’Indústria, reforçant així l’impuls a les polítiques en els àmbits 
de la innovació, la transferència tecnològica, la internacionalització, el foment i 
la captació d’inversions i l’increment de la productivitat de l’empresa. 

Natàlia Mas Guix 

Nascuda a Sant Martí de Tous l’any 1979. 

És llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i en Comerç Internacional 
per la Universitat Pompeu Fabra (UPF/ESCI). Té un màster en Economia 
Europea pel Col·legi d’Europa (Bruges, Bèlgica), mitjançant una beca del 
Patronat Catalunya-Món, i un màster en Política Econòmica per la Universitat 
de Columbia (Estats Units), amb una beca de la Fundació La Caixa. Ha treballat 
i estudiat a la Xina i, el 2001, es va graduar en un Postgrau en Llengua i 
Civilització Xinesa per l’Escola d’Estudis de l’Àsia Oriental (UPF). 

Des del passat 1 de juny, Natàlia Mas és directora general d’Indústria del 
Departament d’Empresa i Treball. 

Ha estat secretària de Finances Públiques del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en els darrers dos anys. Prèviament, va 
treballar com a directora d’Entorn Financer a la Direcció de Macroeconomia i 
Entorn Financer del Banc Sabadell. Entre 2004 i 2015 va treballar al Banc 
Central Europeu, primer com a economista a les direccions generals 
d’Economia (divisió d’Afers Exteriors) i d’Estadística (divisió d’Estadístiques 
Monetàries i Financeres) i, des del 2010, com a experta en Estabilitat Financera 
a la Direcció General de Política Macroprudencial i Estabilitat Financera. També 
va treballar com a consultora del Banc Mundial (2009), a la Unitat 
d’Assessorament per a la captació d’inversió estrangera. 

Durant l’XI legislatura va ser directora d’Anàlisi Econòmica de la Generalitat de 
Catalunya al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. El juny 
del 2018 va ser nomenada secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea al 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. 
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NOMENAMENTS 

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 

Mercè Conesa i Pagès, directora de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) 

Nascuda a Terrassa l’any 1968. 

Advocada especialista en Urbanisme i Ordenació del Territori. És llicenciada en 
Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Compta amb un màster en Dret 
i Gestió per la Universitat Pompeu Fabra, un programa d’Alta Direcció 
d’Empreses d’IESE, un programa de Lideratge per a la Gestió pública de IESE 
i un altre de Lideratge i Innovació en polítiques públiques d’ESADE. 

El 2018 va ser nomenada presidenta del Port de Barcelona, càrrec que ha 
exercit fins al juliol de 2021. Des del Port de Barcelona ha impulsat l’estratègia 
Smart Port per impulsar la digitalització i la descarbonització d’aquesta 
infraestructura. 

Conesa, que va ser alcaldessa de Sant Cugat del Vallès des del 2010 fins al 
2018, i presidenta de la Diputació de Barcelona des del 2015 fins al 2018, té 
una àmplia experiència en la gestió pública.  

 

Departament d’Interior 

Irene Fornós, directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades 
d'Urgència 112 Catalunya 

Nascuda l’any 1980 a Tortosa 

Té estudis de Dret per la Universitat de Barcelona. Durant 12 anys ha treballat 
a Montepio Conductors de Tortosa, una entitat mutualista de previsió social 
sense afany de lucre, on ha ocupat diferents responsabilitats. 

Fornós ha estat diputada al Parlament de Catalunya del desembre de 2017 a 
desembre del 2020, i té també una trajectòria en moviments socials i entitats de 
la societat civil. 

La direcció del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
ha estat assumida fins a l’actualitat per Joan Delort, director general de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 


