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El Govern crea el Fons extraordinari addicional 2021 
per als ens locals amb una dotació de 100 milions 
d’euros 

 L’objectiu del Fons és pal·liar la pèrdua de recaptació dels ens 
locals a causa de la crisi econòmica generada per la Covid-19 

El Consell Executiu ha aprovat el Decret llei pel qual es crea el Fons 
extraordinari addicional 2021 per als ens locals, amb una dotació de 
100.000.000 d’euros. L’objectiu del fons és pal·liar la pèrdua de recaptació dels 
ens locals a causa de la crisi econòmica generada per la Covid-19. 

Es podran beneficiar d’aquest fons extraordinari els ens locals, els ajuntaments, 
els consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a l’àmbit del Barcelonès i les entitats municipalistes 
descentralitzades.  

Les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària i de les mesures de 
restricció per contenir els contagis no sols han afectat i encara afecten moltes 
persones –pèrdua de llocs de treball, tancament de negocis, reducció de les 
activitats econòmiques, etc.– sinó que també estan tenint una incidència directa 
i manifesta en l’equilibri dels comptes públics locals, els quals han vist reduïda 
la recaptació neta en la mesura que es tracta de l’administració més propera a 
la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i a les necessitats dels 
veïns i qui administra i executa la majoria de les decisions preses per altres 
administracions. 

Per aquest motiu, amb la creació d’aquest fons el Govern es reafirma en la 
voluntat d’ampliar les aportacions previstes per fer front a les noves necessitats 
generades per la crisi, amb l’objectiu de reforçar el finançament del món local 
per fer front a l’impacte social i econòmic que està ocasionant la pandèmia de 
la Covid-19 

Els 100.000.000 euros del fons extraordinari es distribuiran de la manera 
següent:  

a) 66.954.707,11 d’euros per distribuir entre els municipis de Catalunya.  

b) 31.333.283,48 d’euros per distribuir entre l'Aran i les comarques de 
Catalunya, excepte el Barcelonès. 

c) 1.431.999,35 d’euros per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.  

d) 280.010,06 d’euros per distribuir entre les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
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El Govern aprova el sostre de despesa no financera de 
la Generalitat de Catalunya per al 2022, que es fixa en 
29.326 milions d’euros 

 Aquesta quantitat marca el límit d’assignació de recursos 
pressupostaris per a l’exercici 

El Govern ha acordat avui fixar en 29.326 milions d’euros el sostre de despesa 
no financera i no finalista de la Generalitat per al 2022. Aquesta quantitat marca 
el límit d’assignació de recursos pressupostaris per a l’exercici, d’acord amb 
l’escenari d’ingressos, el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària 
i els criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010). 

El càlcul del sostre de despesa s’obté a partir de l’estimació dels ingressos de 
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022, que inclou els imports de les 
bestretes del model de finançament comunicats pel Ministeri d’Hisenda i la 
compensació per la pèrdua de recursos que el canvi del Sistema Immediat 
d’Informació (SII) de l’IVA ha comportat per a les comunitats autònomes. 
Aquesta última xifra encara no ha estat comunicada oficialment i és per això 
que el departament d’Economia i Hisenda ha fet una estimació d’acord amb la 
informació disponible. 

Cal recordar que, des que el Ministeri d’Hisenda va suspendre les regles fiscals 
a causa de la pandèmia, va establir uns marges de referència del dèficit, en lloc 
dels objectius de dèficit pròpiament dits. Així, en la reunió del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, que va tenir lloc el 28 de juliol, va fixar una taxa de 
referència del dèficit per a les comunitats autònomes del 0,6% del PIB. Aquesta 
taxa de referència és la que determina l’import del finançament del Fons de 
Liquiditat i la que s’utilitza per calcular el límit de despesa per al 2022.  

El sostre de despesa fixat avui està subjecte a modificacions en els ingressos 
tributaris, increments o reduccions de les transferències de l’Estat destinades al 
finançament de les competències transferides, canvis en els ajustos SEC o 
qualsevol altra variació rellevant dels ingressos. 
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El Govern flexibilitza els criteris d’acreditació del nivell 
B2 en terceres llengües en els estudis universitaris de 
grau 

 El Decret llei aprovat, que haurà de ratificar el Parlament, adopta 
l’acord de la Junta del CIC del passat mes de març  

El Govern ha aprovat el Decret llei de modificació de l’article 211 de la Llei 
2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera llengua per part dels estudiants 
de grau de les universitats catalanes. La modificació preveu flexibilitzar els 
criteris d’acreditació del nivell B2 en terceres llengües en els estudis 
universitaris de grau per donar compliment a l’acord adoptat per la Junta del 
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) el passat mes de març.   

El Decret llei estableix que els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de 
grau en una universitat catalana el curs 2021-2022 i posteriors ha d’assolir els 
coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una llengua 
estrangera, en els termes que estableixi la normativa aplicable als plans 
d’estudis i altra normativa interna del centre.  

La llengua estrangera ha de ser una de les establertes en les proves per a 
l’accés a la universitat (PAU) –anglès, francès, alemany i italià– o altres llengües 
que pugui acordar el CIC. La nova regulació s’aplicarà també de manera 
retroactiva als estudiants que van iniciar els estudis de grau des del curs 2018-
2019 al curs 2020-2021, amb l’objectiu de garantir la igualtat de tracte a tots els 
que estan cursant un grau universitari. 

Aquesta modificació respon a les demandes de les universitats d’adaptar 
l’acreditació i la demostració dels coneixements i les competències en terceres 
llengües dels estudiants de grau a allò que estableixi la normativa aplicable als 
plans d’estudis i altra normativa interna de la universitat, d’acord amb la seva 
autonomia universitària. El Decret facilitarà que cada universitat pugui establir 
les vies que consideri més adequades, tenint en compte la situació específica 
de les seves facultats i centres, per tal que els seus estudiants tinguin més 
opcions de demostrar els coneixements i competències en terceres llengües.  

La urgència de la mesura, que s’aprova mitjançant un decret llei, respon a la 
necessitat de garantir que els estudiants que van iniciar els estudis de grau el 
curs 2018-2019 puguin conèixer al més aviat possible els canvis en la normativa 
sobre l’acreditació de coneixements i competències en terceres llengües que 
l’afecten directament. El coneixement d’aquest canvi normatiu també és 
essencial per als que han iniciat els estudis de grau amb posterioritat, inclòs 
aquest curs 2021-2022, per disposar de tota la informació necessària en 
l’organització de la seva activitat acadèmica.  
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L’article modificat insta igualment els departaments competents en matèria 
d’universitats i d’educació a implementar de manera coordinada les mesures 
necessàries i un calendari d’aplicació per facilitar que els estudiants accedeixin 
a la universitat amb uns coneixements i competències en terceres llengües que 
els permetin l’assoliment requerit.   

En aquest sentit, l’acord del CIC del mes de març passat proposava la 
flexibilització de les vies que permeten demostrar els coneixements i 
competències en terceres llengües, com a complement de l’acreditació 
mitjançant certificats oficials.  
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El Govern nomena Xavier Bayona i Huguet director de 
l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya 

 

 El nou director de l’AQuAS ha estat seleccionat, per primera 
vegada, mitjançant una convocatòria oberta i pública 

 

El Govern ha nomenat Xavier Bayona i Huguet com a nou director de l’Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de 
Salut.  

El nou director de l'AQuAS ha estat seleccionat, per primera vegada, mitjançant 
una convocatòria oberta i pública per valorar els mèrits i les capacitats 
professionals de les persones candidates sota els principis de transparència, 
igualtat, mèrit, capacitat i idoneïtat. Aquest procediment té l’objectiu de 
professionalitzar la gestió pública en els nivells de direcció i va ser introduït en 
els Estatuts de l’AQuAS en la modificació que el Govern va aprovar a finals del 
2020. 

Nascut a l’Hospitalet de Llobregat l’any 1966, Xavier Bayona ha estat fins ara 
director dels Equips d'Atenció Primària (EAP) Gornal i Bellvitge de la Direcció 
d'Atenció Primària Costa de Ponent de l'Institut Català de la Salut. També ha 
desenvolupat diversos càrrecs de direcció i gestió d'altres EAP a les àrees de 
Costa de Ponent, Metropolitana Nord, Catalunya Central i Barcelona. 

És metge especialitzat en medicina familiar i comunitària, amb molts anys 
d’experiència en la gestió de l’atenció primària de salut. També compta amb 
formació en alta direcció d’institucions sanitàries per les principals escoles de 
negoci. En aquest sentit, va cursar Alta Direcció d’Institucions Sanitàries a 
l’IESE el 2016 i un Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries a la UAB el 2004. 

Actualment és vocal de la Societat Catalana de Gestió Sanitària i de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i coordinador del grup de treball 
de gestió i gestió clínica de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària-CAMFiC. 
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El Govern nomena cinc nous membres de la Junta de 
l’ICF 

El Govern ha donat avui llum verda al nomenament de tres nous vocals 
independents i dos membres dominicals que s’incorporaran a la Junta de 
Govern de l’Institut Català de Finances (ICF). D’acord amb la normativa estatal 
i europea pel que fa a les entitats de crèdit, l’Executiu n’ha aprovat el 
nomenament després de rebre l’informe previ favorable del màxim òrgan de 
govern de l’entitat financera pública pel que fa a la seva idoneïtat, coneixements 
i experiència.  

Com a vocals independents, s’incorporen: Joan B. Casas Onteniente, doctor 
en Economia, exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i soci fundador 
de la consultoria Faura-Casas; Xavier Puig Pla, doctor en Administració i 
Direcció d’Empreses i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, soci 
de Gesiuris Asset Management i vicepresident de Cat Patrimonis Sicav, i Pilar 
Soldevila i García, doctora en Direcció i Administració d’Empreses, llicenciada 
en Ciències Econòmiques i gerent de la Barcelona School of Management 
(BSM) de la Universitat Pompeu Fabra. Pel que fa als vocals dominicals, entren 
a formar part de la Junta Jordi Cabrafiga Macias, secretari general d’Economia 
i Hisenda; i Núria Cuenca León, secretària general de la Presidència, en 
substitució dels fins ara vocals dominicals, Lluís Juncà i Meritxell Masó.  

Després d’aquests nomenaments, el màxim òrgan de Govern de l’ICF estarà 
format per un total d’onze membres, amb majoria d’independents, tal com 
preveu la legislació que regula les institucions de crèdit públic. 

Joan B Casas Onteniente 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona (UB) i Doctor en Economia per la Universitat Abat Oliva (UAO), també 
és diplomat en Gestió i Perfeccionament Directiu del Sector Públic per l’Escola 
d’Administració Pública en col·laboració amb ESADE i IESE, i en Alta Direcció 
Financera per l’Escola d’Administració d’Empreses (EAE). És auditor-censor 
jurat de comptes i membre del registre Oficial d’Auditors de Comptes.  

En l’àmbit institucional, va ser degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(2008-2018), president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell (2013-2021) i 
vicepresident de la Fundació Antigues Caixes Catalanes. També ha treballat pel 
Govern com a membre del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica 
(CAREC) l’any 2012 i de l’equip d’experts independents de revisió de la situació 
financera de la Generalitat el 2003.  

La seva trajectòria professional també ha passat per l’àmbit privat, com a soci 
fundador de la consultoria Faura-Casas o analista financer i cap de risc en 
diferents entitats financeres. Ha exercit tasques docents com a professor del 
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Departament d’Economia de l’Empresa a la Universitat Autònoma de Bellaterra 
(UAB) i és autor de diverses publicacions. 

Xavier Puig i Pla  

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona (UB) i Doctor en Administració i Direcció d’Empreses per la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF). La seva tesi doctoral porta per títol: “Anàlisi 
dels factors d’èxit i fracàs de les seccions de crèdit les cooperatives catalanes”. 

Actualment és soci i conseller de Gesiuris Asset Management i vicepresident 
de Cat Patrimonis Sicav. També és director acadèmic dels programes de 
postgrau de l’àrea de banca i finances a la UPF-Barcelona School of 
Management (BSM).  

La seva trajectòria professional va començar a l’Amèrica Llatina a diverses 
universitats, fins a arribar a ser consultor del Govern Federal dels EUA assignat 
a Puerto Rico.  

Autor de diversos llibres, ha rebut el premi a l’excel·lència acadèmica d’ACCID 
(Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) 2018 i el del Consell Social de 
la UPF a la Qualitat de la Docència 2013.  

Pilar Soldevila i García 

Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), diplomada en Ciències Econòmiques per la Universitat de 
Barcelona (UB) i Doctora en Direcció i Administració d’Empreses per la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF).  

La seva trajectòria professional ha estat molt lligada al camp de la docència a 
diversos centres com la UPF, on actualment té el càrrec gerent de la Barcelona 
School of Management (BSM), o la Fundació Universitària Balmes de la 
Universitat de Vic, la Universitat de València o la Universitat d’Hondarribia, entre 
d’altres.  

En l’àmbit públic, ha assumit diferents càrrecs de direcció a l’Ajuntament de 
Barcelona i com a assessora a entitats com l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) i consells d’Administració com Barcelona Infraestructures. SA. Ha rebut 
diversos premis i mencions pel seu treball acadèmic. La seva tesi doctoral “El 
control de gestió en organitzacions sense ànim de lucre: el cas particular dels 
col·legis d’economistes d’Espanya”, és la segona més consultada de la UPF a 
la xarxa TDX.  
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Núria Cuenca León 

Llicenciada en Dret (UPF). Postgrau en Administració electrònica (UOC) i 
Màster en Dret de la societat de la Informació (ICAB). 

La seva trajectòria professional ha discorregut en l’àmbit del sector públic: 
actualment és secretaria general del Departament de la Presidència de la 
Generalitat i durant la darrera legislatura ha estat secretària general del 
Departament d’Ensenyament. També ha estat Cap de la Unitat de Contractació 
Administrativa de l’Hospital Clínic de Barcelona, membre de l’assessoria jurídica 
de la Universitat Oberta de Catalunya i assessora de la Secretaria General del 
Departament de Governació. 

Advocada especialitzada en dret públic i en l’àmbit de la contractació pública, 
és professora col·laboradora del Màster d’accés a l’Advocacia i del Curs 
d’especialització en Contractació pública de la Universitat Oberta de Catalunya. 
També ha impartit formació en Congressos i jornades en matèria de 
contractació pública. 

Jordi Cabrafiga Macias 

Va cursar a ESADE Business School l’Executive Master in Public Administration 
i a IESE el Cluster Management Methodology Program, posteriorment als seus 
estudis d’Enginyeria Tècnica Informàtica a la Universitat Ramon Llull. Va 
completar aquests estudis amb el programa Vicens Vives de Lideratge i 
Compromís Cívic a ESADE Business School. 

Dins la seva trajectòria professional ha treballat a Hewlett Packard Spain, a T-
Systems i a Barcelona Activa en l’àmbit de la innovació i els sectors estratègics. 

En l’àmbit de l’administració pública, actualment és secretari general del 
Departament d’Economia i Hisenda. Va iniciar-se a l’Ajuntament de Barcelona 
com a director tècnic de l’Alcaldia i com a conseller municipal del Districte de 
l’Eixample. Posteriorment, ha exercit les seves responsabilitats com a cap de 
Gabinet de les conselleries de Governació i de la Presidència i de secretari 
general del Departament d’Empresa i Coneixement.  
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El Govern formalitza l’àmbit d’actuació de les 
delegacions del Govern als Balcans i a l’Europa Central 

 
El Consell Executiu ha acordat formalitzar l’àmbit d’actuació de la Delegació del 
Govern als Balcans i de la Delegació del Govern a l’Europa Central. El Govern 
dona compliment així al que preveuen els decrets de creació de les dues 
delegacions, de 20 de novembre de 2018, que estableixen que els àmbits 
d’actuació s’han de fixar per Acord de Govern. 
 
L'àrea territorial i funcional d'influència de la Delegació del Govern als  Balcans 
serà Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Eslovènia, Montenegro, Romania 
i Sèrbia, mentre que la Delegació del Govern a l’Europa Central abastarà 
Àustria, Eslovàquia, Hongria, Polònia i la República Txeca. 

 


