
 

 

 

 

Acords de 
Govern 

 
 
 

Acords de Govern  
19 d’octubre de 2021 
 
 
 



 

 

Acords de Govern. 19.10.2021  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

2

El Govern aprova el Pla normatiu 2021-2023, que ordena 
la producció normativa de la Generalitat 
 

 El document recull els projectes de llei i les normes reglamentàries que el 
Govern preveu tramitar durant els pròxims tres anys 
 

 La planificació s’orienta a fer efectives les transformacions democràtica, 
social, verda i feminista establertes al Pla de Govern 

 
 El pla inclou 209 noves normes que el Govern té previst aprovar i 177 que 

estan actualment en tràmit 
 
  
El Govern ha aprovat el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya per als anys 2021-2023, amb l’objectiu d’ordenar la seva producció 
normativa. El document recull els projectes de llei i les normes reglamentàries 
que el Govern preveu tramitar entre aquest any i el 2023, 209 en total, i les 177 
que estan actualment en tràmit. 
  

La nova planificació s’orienta a fer efectives les transformacions democràtica, 
social, verda i feminista que persegueix aquest Govern, tal com han quedat 
reflectides en els eixos fixats pel Pla del Govern de la XIV legislatura. 

Com a novetat, en el Pla s’inclouen les previsions de revisió sistemàtica per a 
la simplificació de determinats àmbits de l’ordenament jurídic i els compromisos 
d’efectuar avaluacions ex-post de normes vigents, és a dir, per  conèixer els 
efectes reals que genera la normativa i verificar-ne l’eficàcia, efectivitat i 
eficiència, cal avaluar-ne l’impacte un cop transcorregut un període raonable 
des de la seva aprovació. 

Segons el que estableix la Llei de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, la iniciativa normativa s’ha d’exercir de manera que el marc 
normatiu sigui previsible, estable i fàcil de conèixer i comprendre pels ciutadans 
i els agents socials. En aquest sentit, els objectius del pla són:  

 Racionalitzar l’activitat de producció normativa i millorar-ne la qualitat. 

 Facilitar la intervenció de tots els agents implicats en el procediment 
d’elaboració de normes. 

 Assegurar que l’avaluació ex-ante de l’impacte de les normes s’inicia al 
més aviat possible. 

 Optimitzar els processos de consulta pública i la qualitat de la 
participació. 

 Racionalitzar les activitats de revisió i avaluació de les normes vigents. 
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 Incrementar la predictibilitat i la transparència de l’activitat normativa i la 
seva avaluació. 

  
Estructura i contingut del Pla 
  
El Pla està estructurat en tres apartats: 
 
1.- Informació sobre la llista dels avantprojectes de llei i projectes de decret la 
tramitació dels quals es preveu iniciar en aquest període. Aquestes noves 
iniciatives es presenten ordenades a partir de l’eix del Pla de Govern al qual 
contribueixen a donar compliment. En cada iniciativa s’especifiquen els 
objectius i el calendari aproximat del tràmit de consulta pública prèvia i de l’inici 
de la tramitació.  
  
2.- Informació sobre les iniciatives normatives que el Govern preveu aprovar en 
aquest període, classificades en aquest cas per departaments. També s’hi 
inclouen les iniciatives que ja han començat a tramitar-se.  
 
3.- Previsions de revisió sistemàtica per a la simplificació de determinats àmbits 
de l’ordenament jurídic i els compromisos d’efectuar avaluacions ex-post de 
normes vigents  
  
Així mateix, s’encomana a la Secretaria de Govern, a través de l’Àrea de Millora 
de la Regulació de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental, fer 
el seguiment del Pla normatiu. En aquest sentit, haurà d’elaborar i publicar un 
informe que inclogui el grau de compliment, els motius per no tramitar les 
iniciatives previstes, la justificació de les iniciatives adoptades no previstes 
inicialment i els resultats de les revisions normatives efectuades.  
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El Govern assumeix el servei de Rodalies de Lleida, que 
operarà FGC 

 
 Aquest traspàs ha de ser l’avantsala del traspàs total i efectiu del 

servei de Rodalies a Catalunya 

 Renfe deixarà de ser l’operador, Ferrocarrils n’assumirà la gestió i 
millorarà la freqüència, puntualitat i comoditat 

 

El Govern ha acordat avui que serà Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) i no pas Renfe qui operarà el servei de Rodalies a la demarcació de 
Lleida. D’aquesta manera, FGC assumeix la prestació del nou servei a les 
Terres de Ponent de les línies RL3 i RL4. La Generalitat vol que aquest traspàs 
sigui l’avantsala del traspàs total i efectiu del servei de Rodalies a Catalunya.  

La gestió per part de la Generalitat permetrà fer un salt endavant i impulsar 
millores substancials com ara:  

 Doblar la freqüència. 

 Millorar la puntualitat en hores punta. 

 Incorporar nous trens + còmodes + segurs + digitals. 

 Millorar la connectivitat i la vertebració territorial. 

 Impulsar el foment del transport públic. 

La reunió del consell de Govern d’avui ha aprovat el pla de negoci i ha autoritzat 
la contractació i el manteniment integral dels nous trens per valor de 65 milions 
d’euros.  

Es preveu que les noves línies entrin en funcionament el 2024 i que el corredor 
Lleida-Manresa assoleixi més de 450.000 viatgers el 2026, xifra que suposarà 
un increment del 55% de la demanda ferroviària (respecte de 2018).  

Adquisició i manteniment del material mòbil 

Per a la prestació d’aquests nous serveis, el Govern ha autoritzat la despesa 
pluriennal per l’adquisició de quatre trens elèctrics i el seu manteniment per un 
període de 15 anys. El subministrament de les noves unitats està valorat en 44 
milions d’euros i el manteniment, en 21,1 milions  
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El nou sistema permetrà: 

 

 Doblar les expedicions entre Lleida i Cervera, en passar de les 6 actuals 
per sentit en dia laborable a les 12 previstes.  

 Incrementar les expedicions entre Cervera i Manresa, de les 3 actuals 
fins a les 5 previstes. 

 Millorar la cadència dels trajectes, per tal que estiguin millor distribuïts al 
llarg del dia.  

 Millorar l’oferta en hora punta del matí 

 Afavorir una major fiabilitat, puntualitat i qualitat del servei 

 Incrementar les opcions de connectivitat amb el Bages des de l’àmbit de 
Lleida i facilitar la connectivitat amb el nucli de Rodalies de Barcelona 
mitjançant un intercanvi d’entre 5-10 minuts. 

 Millorar la coordinació i connectivitat a Lleida, tant amb els serveis d’alta 
velocitat com amb la línia Lleida-Balaguer-la Pobla.  

 Afavorir l’eficiència i la velocitat comercial amb parades discrecionals en 
estacions que tinguin una demanda més baixa. 

 Coordinar-se i complementar-se amb el transport públic per carretera 
d’una manera més eficient. 
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El Govern aprova el decret llei per fer efectiu 
l’abonament del 100% de la paga extra del 2014 en la 
nòmina de novembre  

 Tindrà un cost de 533 milions d’euros i permet avançar un any en el 
compliment total de l’acord signat amb els sindicats 

El Govern ha aprovat un decret llei per fer efectiu l’abonament als servidors 
públics de la totalitat de la paga extra del 2014 en la nòmina del mes de 
novembre.  

El decret aprovat avui modifica l’anterior Decret Llei 18/2021, de 27 de juliol, 
sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import 
de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya. El decret del mes de juliol preveia el retorn del 55% 
de la paga extra del 2014 durant el tercer trimestre del 2021, en compliment 
dels acords amb la representació sindical. 

El present decret inclou la modificació de l’acord proposada pel Govern i 
aprovada ahir per la Mesa General de Negociació de la Funció Pública, perquè 
la recuperació de la paga extra pendent sigui del 100%. 

Amb aquesta iniciativa, que suposa el pagament de 533 milions d’euros, 
quedaran restablertes la totalitat de les pagues extraordinàries que els empleats 
públics van deixar de percebre. 

D’aquesta manera, el Govern s’avança un any en el compliment total de l’acord 
signat amb els sindicats per al retorn de les pagues i es referma en el seu 
compromís amb la recuperació dels drets laborals i la millora de les condicions 
de treball dels empleats de l’Administració. 
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El Govern autoritza iniciar la licitació de l’Acord marc 
de publicitat institucional en els mitjans de 
comunicació per al període 2021-2023  

 L’acord també estableix els criteris per desenvolupar les 
campanyes de publicitat institucional que han de seguir 
l’Administració i els organismes i entitats que en depenen 

El Govern ha donat llum verda a iniciar els tràmits per licitar i adjudicar un nou 
acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els 
mitjans de comunicació per al període 2021-2023, en finalitzar la vigència de 
l’actual. L’Acord marc s’adjudicarà mitjançant un procediment obert i, una 
vegada entri en vigor, serà d’aplicació per un període de dos anys, amb 
possibilitat de prorrogar-se un any més. El Govern també ha acordat establir els 
criteris per desenvolupar les campanyes de publicitat institucional de 
l’Administració de la Generalitat i de les entitats que en depenen. 

En concret, el Govern ha autoritzat el Departament d’Economia i Hisenda i la 
Secretaria de Difusió a realitzar una nova licitació, amb la finalitat d’aconseguir 
les millors condicions econòmiques en la contractació d’espais publicitaris i un 
millor servei per a les accions publicitàries dels departaments de l’Administració 
de la Generalitat, i dels organismes i les entitats que en depenen. 

Cal recordar que el Decret 43/2019 de 25 de febrer, de reestructuració del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, va adscriure els 
òrgans competents en matèria de difusió, en concret la Secretaria de Difusió i 
la Direcció General de Difusió, al Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, actual Departament d’Economia i Hisenda. Seguint el 
procediment habitual en la tramitació dels acords marc de publicitat institucional 
anteriors i, atès que finalitza la vigència de l’actual (en aplicació des del 19 de 
novembre de 2018 i fins al 18 de novembre de 2020, prorrogat un any fins al 18 
de novembre de 2021),  

L’acord de Govern que ha aprovat l’Executiu també estableix els criteris per 
desenvolupar les campanyes de publicitat institucional. Entre d’altres, fixa que 
la Secretaria de Difusió, òrgan competent en matèria de publicitat institucional, 
validarà de manera consensuada les campanyes i vetllarà perquè es compleixin 
els criteris de disseny i planificació de la inserció publicitària de tots els 
departaments de l’Administració o altres organismes i entitats que en depenen. 
Amb l’objectiu de coordinar aquesta gestió, l’acord també estipula que els 
departaments, organismes i entitats han de comunicar a Difusió el pla anual de 
campanyes, informar de les que puguin sorgir durant l’any que no estiguin 
previstes en el pla anual, i consensuar conjuntament els productes abans que 
apareguin als mitjans de comunicació. 
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El Govern crea la Comissió Interdepartamental per una 
Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius 

  L’Estratègia estarà impulsada i coordinada pel Departament 
d’Igualtat i Feminismes 

 La comissió pretén ser una eina per garantir els drets sexuals i 
reproductius de tota la població, posant l’accent en dones, nenes i 
persones trans* 

El Govern ha aprovat la creació de la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls 
i el Seguiment de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, amb 
l’objectiu d'implementar de forma coordinada, transversal i integral els 
mecanismes necessaris per garantir aquests drets al conjunt de la població, 
amb especial atenció a les dones, les nenes i les persones trans*.  

La primera reunió de la comissió se celebrarà a principis de novembre. Estarà 
liderada per la Conselleria d’Igualtat i Feminismes i comptarà amb la participació 
dels departaments de la Presidència, Salut, Empresa i Treball, Educació, 
Recerca i Universitats, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Drets 
Socials i Justícia. El treball transversal i interdepartamental és fonamental per a 
una implementació efectiva i exitosa de les diferents línies de treball aprovades 
de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius. 

L’Estratègia està inclosa en el Pla de Govern de la XIV legislatura aprovat pel 
Consell Executiu del passat 21 de setembre, en l’eix número 5 (“Per un país 
feminista fonamentat en la garantia dels drets humans”). En aquest sentit, el 
marc normatiu de Catalunya regula alguns dels drets sexuals i reproductius: la 
Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes inclou el reconeixement del 
dret de les dones al propi cos, el dret al lliure desenvolupament de la identitat i 
l’orientació sexuals, els drets sexuals i reproductius i la garantia de la lliure 
decisió de les persones a l’hora d’exercir-los. 

També la Llei 17/2020 del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
reconeix com a nous àmbits la violència obstètrica i la vulneració dels drets 
sexuals i reproductius, així com la violència institucional. A més, la coeducació 
i l’educació afectivosexual s’estableixen com a vies cabdals de prevenció i 
erradicació de les violències masclistes. 

Un pilar de la igualtat de gènere 

Aquest estiu, el Parlament Europeu va aprovar la resolució del 24 de juny del 
2021 en què reconeix la salut sexual i reproductiva com un pilar de la igualtat 
de gènere, de la garantia de drets de les persones LGBTI+, de democràcia i de 
lluita contra la violència masclista. Els drets sexuals i reproductius també formen 
part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides. 
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El Govern traspassa al Conselh Generau d’Aran la 
gestió de grans carnívors de la fauna salvatge 
protegida  

 Entre aquestes competències s’inclouen les derivades de la 
protecció de l’os bru a l’Aran 

El Govern ha aprovat el Decret de traspàs de funcions de la Generalitat de 
Catalunya al Conselh Generau d’Aran en matèria de gestió de grans carnívors 
de la fauna salvatge protegida al territori de l’Aran. La finalitat del traspàs és que 
el Conselh pugui realitzar de forma eficaç i eficient la gestió de grans carnívors 
del seu territori i més concretament la presència de l’os bru, una vegada 
finalitzat el període de vigència del  programa europeu LIFE, que tenia com a 
objecte la consolidació d’una població d’os al Pirineu. 

Aquesta competència inclou l’execució de les actuacions de gestió dels grans 
carnívors, mitjançant el seguiment de les seves poblacions i el 
desenvolupament de les polítiques de prevenció i compensació dels danys 
produïts per aquests animals envers les activitats ramaderes presents en l’àmbit 
de l’Aran i que s’efectuaran amb els mitjans transferits. 

Així mateix es crearà una Comissió de coordinació tècnica, de caràcter paritari, 
integrada per dues persones del Departament d’Acció Climàtica i Agenda 
Rural  i dues del Conselh Generau d’Aran. Les funcions de la comissió seran: 

 Establir una estratègia comuna i línies de treball homogènies en relació 
amb la gestió de grans carnívors. 

 Compartir i intercanviar la informació relativa a la gestió de grans 
carnívors, conjuntament amb altres administracions competents estatals 
i internacionals de l’àmbit dels Pirineus. 

 Realitzar una anàlisi de l’estat de conservació de grans carnívors de 
forma conjunta. 

 Realitzar un balanç econòmic i social de la gestió dels grans carnívors 
anualment. 

 Establir altres mecanismes tècnics de coordinació necessaris per  
mantenir una acció conjunta en la gestió de grans carnívors a Catalunya 
i a l’Aran, com ara formació, captura i marcatge d’ossos, actuacions 
davant d’ossos problemàtics, acollida d’ossos orfes i problemàtics i 
millora de coneixements per garantir la seva conservació. 
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El Govern aprova destinar 330.000 euros a la 
convocatòria de les Beques Canigó 2022 

 Aquests ajuts econòmics s’adrecen a joves catalans per fer 
pràctiques en organitzacions internacionals 

El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar un total de 330.000 euros a la 
convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de les Beques Canigó. Es tracta 
d’uns ajuts que atorga el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert a joves 
catalans per a la realització de pràctiques formatives en organitzacions 
internacionals intergovernamentals i multilaterals, així com a les institucions de 
la Unió Europea. 

Amb 330.000 euros, la dotació econòmica de la convocatòria 2022 és més del 
doble que la de la darrera edició de les Beques Canigó, que va ser el 2019, amb 
125.000 euros. Des del 2005 i fins al 2016, el Govern ha concedit un total de 
172 beques, amb la implicació de 43 organismes internacionals diferents, per 
un import total de més d’1,1 milions d’euros. 
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NOMENAMENTS 

 

Jordi Muñoz, director del Centre d’Estudis d’Opinió  

Nascut a València l’any 1979 

Doctor en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona.   

És professor associat al Departament de Ciències Polítiques de la Universitat 
de Barcelona i investigador Ramón y Cajal a la Universitat de Barcelona des de 
Juliol 2014. Anteriorment havia sigut investigador postdoctoral (Juan de la 
Cierva) a la Universitat Autònoma de Barcelona. També té el premi ICREA 
Acadèmia. 

Ha estat investigador visitant a la Universitat de Göteborg (2012) i a la Yale 
University (2007-08) i com a professor assistent a l’Essex Summer School on 
data analysis (2004 i 2005). 

Els seus interessos de recerca es centren en l'anàlisi de les actituds i el 
comportament polític, i imparteix docència, sobretot, en mètodes quantitatius de 
recerca i comportament polític. Pertany al grup de recerca “Democràcia, 
eleccions i ciutadania”. 

Ha publicat a revistes com Comparative Political Studies, European Political 
Science Review, Electoral Studies, European Union Politics, Nations and 
Nationalism, Ethnic and Racial Studies i Regional & Federal Studies. 

 

 

 

  


