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El Govern fa el primer pas per impulsar la reforma de la 
llei de comunicació audiovisual catalana 

 La nova legislació té com a objectiu reforçar l’ús del català als 
mitjans de comunicació 

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de comunicació audiovisual de Catalunya, fet que suposa 
el primer pas per actualitzar la Llei 22/2005, actualment vigent, i adaptar-la a les 
directives europees. La nova llei, que ara comença la seva tramitació a proposta 
del Departament de la Presidència, s’ha fixat quatre objectius bàsics, entre els 
quals destaca la protecció de l’ús de la llengua catalana i aranesa als mitjans 
de comunicació. Així, el nou text establirà els percentatges mínims d’ús del 
català i l’aranès als mitjans de comunicació de la Generalitat i proposarà 
mesures de foment d’aquestes llengües a la resta de mitjans i xarxes socials. 

El canvi en la legislació també respon a l’adaptació a la legislació europea, en 
concret a la Directiva 2010/13, modificada per la Directiva 2018/1808, que 
permetrà, entre d’altres, incrementar la transparència de la propietat dels 
mitjans de comunicació, reforçar la protecció contra els continguts audiovisuals 
que inciten a l’odi o promouen el terrorisme, protegir els menors o garantir 
l’accés als mitjans de comunicació a les persones amb discapacitat.  

La nova llei també es fixa incrementar la seguretat jurídica dels serveis de 
comunicació audiovisuals sense ànim de lucre, adaptant-ne la regulació a les 
normatives de l’Estat i europees, i reforçar el règim de control, inspecció i sanció 
de l’activitat audiovisual sense títol habilitant, funció que recau en el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

L’impuls d’aquest Avantprojecte de llei no topa, en cap cas, amb el canvi 
legislatiu que està duent a terme l’Estat espanyol, ja que, tal com reconeix 
l’Estatut d’Autonomia i ha confirmat en diverses ocasions el Tribunal 
Constitucional, la Generalitat pot desenvolupar la normativa derivada de les 
normes europees si aquestes substitueixen la norma bàsica de l’Estat. 
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El Govern reforça la seva estructura amb 125 noves 
places per gestionar els fons Next Generation 

 L’objectiu és redimensionar l’equip tècnic i humà de la Secretaria 
d’Afers Econòmics i Fons Europeus i la Intervenció General per 
implementar i supervisar els recursos procedents dels fons REACT-
FEDER i del MRR 

El Govern ha donat avui llum verda a dos programes temporals de reforç 
destinats a  redimensionar l’equip tècnic i humà de la Secretaria d’Afers 
Econòmics i Fons Europeus i la Intervenció General en les seves tasques 
d’implementació, supervisió i control de les actuacions i els projectes que es 
desplegaran en el marc dels fons europeus Next Generation.  

L’acord preveu, d’una banda, la incorporació de 65 persones a la Direcció 
General de Fons Europeus, depenent del Departament d’Economia i Hisenda, 
per gestionar els 1.023 milions d’euros procedents del REACT-UE assignats a 
Catalunya a partir de la reprogramació del Programa Operatiu (PO) FEDER per 
al període 2014-2020 i inclosos en el nou Eix Prioritari 20. Uns recursos que es 
destinaran a  afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la 
Covid-19 i les seves conseqüències socials, i preparar una recuperació verda, 
digital i resilient de l’economia.  

Entre els projectes inclosos en el nou PO destaquen, per exemple, la reforma i 
ampliació d’hospitals públics, la creació d’una unitat de protonteràpia, 
l’adquisició d’un ciclotró de medicina nuclear, el reforç de la xarxa de fibra 
òptica, la construcció de vies ciclistes o l’ampliació i construcció de nous centres 
educatius, entre altres. 

Per altra banda, el Govern també ha aprovat reforçar la Intervenció General de 
la Generalitat amb 60 noves places per realitzar els treballs de control, 
supervisió i comptabilització de totes les actuacions finançades pel Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència (MRR).  

Llocs de treball amb caràcter temporal i finançats per la UE 

Tal com ja preveu el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, aquests nous llocs de 
treball tindran caràcter temporal –fins a un màxim de tres anys en el cas de les 
persones que treballin en l’execució del fons REACT_UE finançats amb fons 
FEDER, i de quatre per al control del MRR– i s’hi podran incorporar persones 
que treballen a l’Administració, així com personal interí o laboral temporal. En 
ambdós casos, la despesa per finançar aquests dos programes anirà a càrrec 
dels recursos econòmics procedents dels mateixos fons europeus.  
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El Govern aprova la revisió dels plans d’emergències 
SISMICAT i TRANSCAT 

  
El Govern ha aprovat avui la revisió dels plans especials de protecció civil per 
emergències sísmiques (SISMICAT) i d’emergències per accidents en el 
transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT). 
  
Pel que fa al pla SISMICAT, la darrera actualització va ser el 2014, després de 
la crisi sísmica del Castor al sud de les Terres de l’Ebre, i els darrers anys s’ha 
detectat la necessitat d’adequar els criteris d’activació del pla per simplificar la 
presa de decisions i tenir una resposta més àgil i immediata en cas 
d’emergència greu. 
  
La revisió d’aquests criteris es va realitzar al llarg de l’any 2020 en un treball 
tècnic desenvolupat per la Direcció General de Protecció Civil conjuntament 
amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a partir també de les lliçons 
apreses en els sismes gestionats des de l’última revisió del SISMICAT. 
  
Els canvis més rellevants són: 
  

-       Ajustar els criteris d’activació en funció del valor d’intensitat màxima 
estimada (danys previstos). 

-       El reforç en l’ús del criteri de percepció i danys observats. 
-       Adaptació del criteri de percepció i dany observat a la definició de 

‘persona afectada’. 
-       Incorporació d’un nou factor de vulnerabilitat comarcal: la disseminació 

de població. 
-       La unificació de les fases d’emergència 1 i 2, amb la qual cosa resta una 

única fase d’emergència. 
  
Aquests canvis van rebre l’informe favorable de la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya el passat 22 de desembre de 2020, i en aquesta revisió no s’han 
modificat aspectes com els criteris d’obligació de la planificació de l’emergència 
dels municipis ni l’anàlisi del risc o estructura operativa del pla. 
  
Quant al pla TRANSCAT, la reforma es fa principalment per posar al dia les 
dades de transport de mercaderies tant per carretera com per ferrocarril, atès 
que el flux de mercaderies i substàncies transportades està sotmès a canvis en 
funció dels processos i demandes de producció industrial. 
  
El mapa de flux de la xarxa viària s’ha elaborat a partir de les dades obtingudes 
per les principals empreses generadores d’aquest transport, i el de la xarxa 
ferroviària a través dels principals operadors logístics (Renfe i Adif). Aquest 
mapa està format per 5.473 rutes de transport per carretera que corresponen a 
669 mercaderies perilloses i un volum anual de 9,4 milions de tones, i per 25 
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rutes ferroviàries que corresponen a 252 mercaderies perilloses i un volum 
anual de poc més de 800.000 tones.  
  
La darrera actualització del pla TRANSCAT va ser l’any 2017 i, gràcies a 
l’actualització d’enguany, es podrà tenir una visió més real dels riscos als quals 
està sotmès el territori per raó d’aquest transport, així com revisar les 
afectacions als diferents municipis en funció de si s’han incrementat o reduït les 
quantitats de mercaderies perilloses que hi circulen. 
  
Així, actualment hi ha un total de 243 municipis que tenen l’obligació d’elaborar 
el pla de protecció civil municipal (19 més que en l’anterior revisió del pla) i un 
total de 130 municipis amb recomanació (1 més que en l’anterior revisió del pla). 
  
La revisió del TRANSCAT no ha modificat l’estructura operativa ni els criteris 
d’activació, i va obtenir l’informe favorable a la Comissió de Protecció Civil del 
22 de desembre de 2020. 
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El Govern destina 4 milions d’euros a la construcció 
d’un centre per atendre emergències residencials a 
Lleida 

 El servei atendrà les necessitats d’allotjament temporal, així com 
qualsevol urgència social de la ciutat que provoqui el 
desallotjament de llars i requereixi un recurs habitacional 

El Govern ha atorgat una subvenció de 4 milions d’euros a la Paeria de Lleida 
per a la construcció i posada en funcionament d’un recurs residencial per a 
atendre emergències Covid i altres necessitats d’allotjament temporal. L’edifici 
tindrà capacitat per acollir 120 persones i es construirà al solar situat al carrer 
Josep Pallach, 2, de la ciutat. 

Aquest servei atendrà les necessitats d’allotjament temporal, en especial 
temporers durant la campanya agrària i persones sense llar durant l’hivern, així 
com qualsevol emergència de la ciutat que requereixi un recurs habitacional. El 
nou centre per a urgències socials prestarà servei residencial temporal i una 
atenció integral que garanteixi la cobertura de les necessitats bàsiques i la 
inclusió social de les persones que s’hi atenguin. 

Atès que les necessitats d’allotjament temporal a la ciutat tenen un caràcter 
estacional i una duració limitada, l’equipament també es podrà destinar a altres 
col·lectius perquè en puguin fer ús, sempre que l’atenció d’emergència social 
estigui coberta. 

El Departament de Drets Socials vehicularà aquesta subvenció amb fons propis 
(1.150.000 euros) i crèdit transferit d’Empresa i Treball (950.000 euros), Salut 
(950.000 euros) i Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (950.000 euros). 
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El Govern aprova el conveni per a l’acollida de 15 joves 
emigrats sols procedents de Ceuta 

 El conveni ofereix ajuda a la ciutat autònoma per atendre l’arribada 
d’aquests joves que requereixen una protecció especial, ja que no 
tenen cap xarxa familiar que els pugui donar suport 

El Govern ha aprovat la subscripció d’un conveni de solidaritat interterritorial 
amb la Conselleria de Presidència i Relacions Institucionals de Ceuta per a 
l’acollida de 15 joves emigrats sols procedents de l’esmentada ciutat autònoma. 

Aquest conveni dona resposta a l’acord adoptat pel Ple del Consell Territorial 
de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, 
del 25 de maig de 2021, en aplicació dels criteris per distribuir el nombre 
d’aquests menors d’edat a cada comunitat autònoma. 

El Govern de la Generalitat és sensible a la situació de crisi humanitària que ha 
patit Ceuta a partir del 2020, especialment, l’episodi que va viure el passat mes 
de maig. És per això que el Departament de Drets Socials ofereix ajuda a la 
ciutat autònoma per atendre l’arribada d’aquests 15 joves no acompanyats. 
Aquests nois i noies requereixen una protecció especial, ja que no tenen cap 
xarxa familiar que els pugui donar suport.  

Precisament per atendre l’especial vulnerabilitat d’aquest col·lectiu i per ajudar 
els joves en el seu procés d’inclusió i emancipació, el Govern de la Generalitat 
reclama una modificació en el reglament de la Llei d’Estrangeria que faciliti 
l’obtenció dels permisos de residència i treball. La consellera Violant Cervera va 
reiterar aquesta petició divendres passat, en la trobada amb el ministre 
d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá. 

Actualment, el sistema català de protecció a la infància i a l’adolescència atén 
5.293 joves emigrats sols, dels quals 3.837 són majors d’edat. 
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El Govern reconeix oficialment el Casal Català de 
Tromsø, a Noruega, com a comunitat catalana a 
l’exterior  

 És la comunitat catalana més septentrional i l’única que té la seu 
ubicada al cercle polar àrtic 

El Govern ha aprovat aquest dimarts reconèixer oficialment el Casal Català de 
Tromsø, a Noruega, com a comunitat catalana a l’exterior. Es tracta de la 
primera comunitat catalana reconeguda en aquest país. Per latitud, és la més 
septentrional del planeta i l’única que té la seu ubicada al cercle polar àrtic. 

El Casal Català de Tromsø està actiu des de l’abril de 2019 en aquesta ciutat 
de Lapònia de 77.000 habitants i aquest mes de juliol ha demanat el seu 
reconeixement oficial. Amb aquesta, ja són quatre les comunitats catalanes 
reconegudes als països nòrdics, que es troben a Copenhaguen (Dinamarca), 
Estocolm (Suècia) i Rejkyavík (Islàndia). 

Més d'un centenar de comunitats catalanes 

Les comunitats catalanes a l'exterior són entitats associatives, sense ànim de 
lucre, constituïdes legalment fora de Catalunya per gent catalana o catalanòfila, 
que tenen com a finalitat la promoció de Catalunya i el suport a la comunitat 
catalana resident fora del territori català. Exerceixen de punt de trobada i 
referència de la catalanitat, fomenten el vincle amb la Catalunya interior a través 
de la llengua, cultura i altres aspectes de la realitat catalana i promouen el 
coneixement de Catalunya col·laborant amb institucions i entitats de l’entorn.  

Amb el Casal Català de Tromsø, actualment hi ha 102 entitats oficialment 
reconegudes i en actiu arreu del món. La més antiga es va crear el 1840 a 
l'Havana (Cuba): era la Societat de Beneficència de Naturals i Descendents de 
Catalunya, que tenia l'objectiu principal de donar ajut i suport a aquells catalans 
emigrats des de principis del segle XIX que es trobaven en situació de 
necessitat o precarietat. 
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 El Govern nomena Juan José Torres nou director del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

 El relleu al capdavant del SOC es produirà el proper dia 1 d’octubre 

 L’actual directora, Ariadna Rectoret, continuarà al capdavant del 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 

El Govern ha nomenat avui, a proposta del Departament d’Empresa i Treball, 
Juan José Torres com a nou director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
amb efectes a partir de l’1 d’octubre. 

La fins ara directora del SOC, Ariadna Rectoret, continuarà al capdavant del 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Rectoret compaginava des 
de gener del 2020 la direcció del SOC i del Consorci. 

La voluntat del Departament amb aquest nomenament és reforçar tant les 
polítiques actives d’ocupació com la formació contínua en un moment 
transcendental, amb la sortida de la crisi de la Covid-19, les transformacions en 
el model productiu amb una incidència directa en la formació dels treballadors, 
així com l’arribada de fons europeus, que obliguen a gestionar una quantitat de 
recursos mai executada fins ara.  

El Departament vol expressar l’agraïment a Ariadna Rectoret per la seva labor 
i dedicació en la direcció del SOC durant aquesta etapa –marcada 
fonamentalment per l’atenció als treballadors i als aturats durant la pandèmia i 
la gestió dels programes per pal·liar-ne els efectes socials i laborals–, així com 
tot el suport per donar l’impuls que en aquest moments necessita el Consorci. 

Juan José Torres López (Santa Coloma de Gramenet, 1968) és llicenciat en 
Dret per la UB, diplomat en Assessorament Financer per l’IEF i Màster en Drets 
Humans, Democràcia i Globalització per la UOC. Del 2016 fins al juny del 2021 
ha estat director general del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

Entre 1988 i 2008 va treballar a la Caixa d’Estalvis de Catalunya, en diverses 
funcions i responsabilitats. Del 2011 al 2014 va ser director de l'Àrea de 
Patrimoni del Grup Financer Catalunya Caixa, on va participar, entre altres, en 
el desenvolupament del programa de lloguer social de l'entitat, i entre 2014 i 
2016 va formar part, com a advocat i consultor extern, del Comitè Social de la 
filial immobiliària del grup, assessorant en matèria d'habitatge social. 


