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El Govern aprova el decret llei perquè la prestació 
sociosanitària es gestioni íntegrament des del Servei 
Català de la Salut 

 La mesura s’emmarca en el nou model d’atenció integrada que 
impulsen els departaments de Salut i Drets Socials 

 L’objectiu és una major integració dels serveis sociosanitaris, 
millorant l’eficiència, la simplificació i la celeritat en la gestió  

El Consell Executiu ha aprovat avui el Decret llei pel qual s’estableixen mesures 
organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària. El Decret llei aprovat avui 
modifica el Decret 215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament de 
l’atenció sociosanitària, que passa a ser gestionada íntegrament pel 
Departament de Salut mitjançant el Servei Català de la Salut.   

La mesura pretén millorar l’eficiència dels recursos sociosanitaris i s’emmarca 
en els avenços cap a un nou model d’atenció, que impulsen els departaments 
de Salut i Drets Socials. L’objectiu és una major integració dels serveis 
sociosanitaris i la simplificació i celeritat en la seva gestió.  

La pandèmia del coronavirus ha tingut un gran impacte en les persones grans, 
ja que aquestes són les que presenten un predomini dels casos de gran 
complexitat. En aquest sentit, les derivacions a centres sociosanitaris 
constitueixen un element clau per ajudar a mantenir l’activitat hospitalària i 
donar suport tant a les residències com a l’atenció primària i comunitària, per la 
qual cosa ha estat necessari incrementar la capacitat de llits en alguns centres 
de la xarxa sociosanitària.  

La pandèmia ha posat en relleu el paper cabdal de l’àmbit sociosanitari i ha fet 
urgent la necessitat de donar-hi una resposta ràpida i eficient.  
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El Govern destina 70 milions extraordinaris a finançar 
la Renda Garantida de Ciutadania davant l'augment de 
sol·licituds  

 Aquests 70 milions d’euros asseguren l’arribada de l’RGC a 
aquelles unitats familiars que requereixen més suport i a les quals 
la crisi de la Covid-19 ha deixat en situació més vulnerable 

El Consell Executiu ha aprovat una transferència de 69.741.824,37 euros al 
Departament de Drets Socials per atendre la despesa derivada del pagament 
de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) de l’últim quadrimestre de 2021, 
per tal de fer front a les sol·licituds de la prestació complementària d’aquelles 
persones que no disposen dels recursos econòmics mínims per atendre les 
necessitats bàsiques d'una vida digna. 

Des de l’inici de la pandèmia, el març del 2020, la conjuntura social i econòmica, 
amb una pujada de les dades d’atur i dificultats d’inserció laboral, ha provocat 
un augment de persones en situació de desocupació que es tradueix també en 
un increment notable de sol·licituds de la Renda Garantida de Ciutadania, amb  
més del 60% d’increment de sol·licituds. Aquests 70 milions d’euros asseguren 
l’arribada de l’RGC a aquelles unitats familiars que requereixen més suport i a 
les quals la crisi de la Covid-19 ha deixat en situació més vulnerable. 

El pressupost inicial del 2021, prorrogat del 2020 de la partida pressupostària 
de la Renda Garantida de Ciutadania, era de 289 milions d’euros. 
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El Govern aprova destinar 20 milions d’euros al centre 
tecnològic Eurecat i els seus centres adscrits 

 Amb aquest ajut, atorgat per ACCIÓ —l’agència per a la 
competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball —  
es vol impulsar noves línies de recerca industrial i reforçar el 
sistema català de transferència tecnològica 

 L’objectiu és promoure la generació de tecnologia diferencial i la 
seva posterior incorporació a les empreses perquè guanyin 
competitivitat 

El Govern ha aprovat destinar 20 milions d’euros aquest 2021 al centre 
tecnològic Eurecat i els seus centres adscrits per impulsar el desenvolupament 
de noves línies de recerca industrial. L’objectiu d’aquest ajut, atorgat per ACCIÓ 
—l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i 
Treball — és reforçar el sistema català de transferència tecnològica. 

Es tracta d’una de les actuacions que du a terme la Generalitat per promoure el 
desenvolupament de tecnologia diferencial a Catalunya per part dels diferents 
agents de recerca i tecnològics i la posterior transferència al teixit empresarial 
del país. D’aquesta manera, per mitjà de la contractació de serveis o d’R+D per 
part de les empreses, la llicència de patents o la creació de noves empreses de 
base tecnològica, es vol fomentar la competitivitat i la transformació del teixit 
productiu.  

Aquest ajut respon a la voluntat de la Generalitat de consolidar Eurecat com el 
gran centre tecnològic integrat de Catalunya. Un procés que va començar l’any 
2015 amb la política d’integració de centres tecnològics a Catalunya per 
guanyar massa crítica i eficiència, i millorar el servei al teixit empresarial català 
i la connexió internacional. Es van fusionar els centres tecnològics ASCAMM, 
CETEMMSA, Barcelona Media i BDigital; al mateix temps que també es va 
comptar amb CTM Centre Tecnològic, que actuava com a centre adscrit i amb 
dependència funcional directa d’Eurecat. Posteriorment, va absorbir el CTNS 
de Reus, MAQCENTRE de Lleida, el CTQC de Tarragona, la Fundació del Parc 
Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya i el CTM Centre Tecnològic.  

D’altra banda, a finals de l’any 2016 la fundació Eurecat i Leitat van signar un 
acord de vinculació permanent entre els dos centres tecnològics amb la finalitat 
de promoure un únic projecte estratègic estructural i funcional. 
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El Govern pròrroga el PUOSC fins al juny de 2022 

 El nou termini màxim d’execució dels projectes subvencionats dins 
de l’anualitat 2020 serà el 30 de juny de 2022 i, com a nou termini 
màxim de justificació, el 31 de juliol del mateix any   

 Aquesta pròrroga dona resposta a la demanda i assegura que tots 
els projectes del 2020 es puguin executar i acabar 

El Govern ha acordat una pròrroga de caràcter extraordinari del Pla únic d’obres 
i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024, en relació amb els 
terminis d’execució i de justificació dels projectes subvencionats que tenen 
assignada l’anualitat 2020.  

L’Executiu ha donat llum verda a aquesta mesura a causa dels endarreriments 
provocats per la pandèmia del coronavirus que han impedit l’execució dels 
projectes en els terminis previstos inicialment. En total seran 339 projectes 
subvencionats que es beneficiaran de la pròrroga per donar resposta a la 
demanda i assegurar que tots els projectes del 2020 es puguin executar i 
acabar. 

El PUOSC actual no permet una segona pròrroga, per aquest motiu és 
necessari tramitar una proposta de Decret de modificació per tal d’establir el 30 
de juny de 2022 com a nou termini màxim d’execució dels projectes 
subvencionats dins de l’anualitat 2020, i com a nou termini màxim de justificació 
el 31 de juliol del mateix any. La prorroga només comportarà la modificació de 
la distribució del finançament pluriennal, però no comportarà una major despesa 
pressupostària. 

PUOSC 2020-2024 

Amb el PUOSC 2020-2024, impulsat des del Departament de la Presidència, 
a  través de la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, 
els ajuntaments i consells comarcals recuperen, després de vuit anys, el 
principal instrument de suport al món local. Aquest pla incideix directament en 
la qualitat de vida de la ciutadania, finançant actuacions per cobrir les 
necessitats dels habitants dels municipis. 

El PUOSC és un dels instruments més eficaços de suport als municipis petits i 
mitjans i una eina bàsica perquè els ajuntaments puguin dinamitzar la seva 
economia com a entitats generadores d’activitat econòmica. Tenint en compte 
l’estratègia del Departament per fer front a l’envelliment poblacional de les 
nostres comarques i a la pèrdua de població, s’ha disposat, a banda de la línia 
general, d’una línia de subvencions per acció territorial a ens locals de menys 
de 5.000 habitants amb la voluntat de potenciar l’equilibri territorial i contribuir a 
igualar els drets de la ciutadania, visqui on visqui. 
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Distribució de les inversions en dues línies de subvencions 

El pla està dotat per al conjunt de Catalunya amb un total de 250 milions 
d’euros, dividits en dues línies de subvencions. La primera és de més de 160 
milions i hi han optat tots els ens locals, la segona és de quasi 90 milions i es 
destina específicament a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 
habitants. 

La primera línia de subvencions està destinada a les inversions i la dotació 
màxima per municipi és de 250.000 euros. La segona és per a acció territorial 
a municipis petits i nuclis de població reduïda i la dotació màxima per municipi 
és de 120.000. Les subvencions de la primera línia estan destinades a 
ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals amb 
competències en obres i serveis de competència municipal i d'abast o interès 
supramunicipal. Les de la segona línia són per a municipis de menys de 5.000 
habitants, entitats municipals descentralitzades de menys de 5.000 habitants i 
consells comarcals de menys de 5.000 habitants. Al programa general 
d'inversions podien optar tots els ens locals, 947 ajuntaments, 41 consells 
comarcals i 65 entitats municipals descentralitzades. Al programa de municipis 
petits i nuclis de població menors de 5.000 habitants podien optar 736 
ajuntaments, 1 consell comarcal i 64 entitats municipals descentralitzades. 

La Comissió de Cooperació Local és un organisme adscrit al Departament de 
la Presidència integrat paritàriament per 24 representants de l'Administració de 
la Generalitat i 24 persones en representació dels ens locals de Catalunya. 
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El Govern aprova un acord de col·laboració en matèria 
educativa entre Educació i la Regió Acadèmica de 
Bretanya 

 L’acord preveu els intercanvis d’alumnat i professorat i els 
projectes educatius entre centres catalans i francesos, entre altres 
iniciatives 

 Un dels principals objectius és incrementar el coneixement per part 
de l’alumnat català de la llengua francesa 

El Govern ha aprovat un acord de col·laboració entre el Departament 
d'Educació i la Regió Acadèmica de Bretanya per promoure un seguit d’accions 
conjuntes en matèria educativa amb l’objectiu d’incrementar el coneixement per 
part de l’alumnat català de la llengua francesa. El conveni s’emmarca en un 
seguit de programes de mobilitat que Educació du a terme per a alumnat i 
professorat de diferents etapes educatives i  tindrà una durada de quatre anys. 
S’afegeix l’acord als ja existents amb Montpeller, Quebec, Grenoble, Lió,  
Borgonya, i Provença–Alps–Costa Blava.  

En l’àmbit de l’educació general, s’estableixen els principals objectius a assolir:  

 Desenvolupar i promoure l'ensenyament de les seves respectives 
llengües a través de programes d'intercanvi de professorat i alumnat i 
visites d'estudi. 

 Promoure i dur a terme el programa de mobilitat individual de l’alumnat a 
mitjà termini promovent la immersió completa dels estudiants. 

 Impulsar el desenvolupament de la cooperació entre les seccions 
europees de la Regió Acadèmica de Bretanya i les seccions franceses a 
Catalunya. 

 Desenvolupar associacions entre escoles de primària i de secundària per 
a la realització de projectes educatius conjunts. 

En matèria de formació professional, destaquen les actuacions següents:  

 Aprofundir, desenvolupar i enfortir les relacions existents entre la 
Generalitat i la Regió Acadèmica de Bretanya a través d'iniciatives 
encaminades a establir vincles estrets entre centres educatius d’FP. 

 Fomentar accions educatives entre els alumnes per incrementar el seu 
coneixement d’altres idiomes i cultures de l'espai europeu, i la seva 
competència plurilingüe. 
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 Promoure intercanvis educatius en l’àmbit de la formació professional 
inicial. 

 Impulsar la realització de pràctiques per part d'alumnes en altres 
institucions de formació o empreses del territori de l'altra part.  

 Promoure estades o intercanvis de professors de formació professional 
inicial i professors de llengua francesa i catalana, per dur a terme 
activitats pedagògiques o per a la seva pròpia formació. 

 Fomentar la cooperació entre els centres de formació professional inicial. 

 Facilitar l'intercanvi d'informació, experiències i pràctiques en les àrees 
de formació seleccionades. 

En el marc dels acords amb les diferents regions franceses i en l’àmbit de 
l’educació general, es van poder realitzar mobilitats individuals d’alumnes de 3r 
i  4t d’ESO, així com intercanvis entre centres catalans i francesos. El programa 
de mobilitat individual amb França es va iniciar el curs 2016-17 amb 12 centres 
educatius i 16 alumnes. Durant el curs 2019-2020, abans de la pandèmia per 
coronavirus SARS-CoV-2, ja hi participaven més de 90 centres i més d’un 
centenar d’alumnes. La mobilitat tenia una durada de dos mesos durant els 
quals els alumnes catalans i francesos estudiaven en centres educatius i 
convivien amb famílies de França i de Catalunya, respectivament.  

 



 

 

Acords de Govern. 02.11.2021  

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

 

9 

El Govern destina 605.000 euros a l’ampliació i 
l’adequació de l’Institut Marta Mata de Montornès del 
Vallès  

El Govern ha aprovat avui destinar 605.000 euros a les obres d’adequació i 
ampliació de l’Institut Marta Mata de Montornès del Vallès.  

En concret, el Govern ha autoritzat el Departament d’Educació a realitzar 
despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs, per un import de 
605.000 euros, per fer front a les despeses derivades de la signatura d’un 
conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès per a adequar i ampliar els serveis destinats a hoteleria 
de l’Institut Marta Mata d’aquest municipi.  

Les anualitats es distribuiran als pressupostos futurs de la següent manera:  

- Any 2022: 200.000 euros 
- Any 2023: 200.000 euros 
- Any 2024: 205.000 euros 
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El Govern aprova signar un nou conveni amb la 
UNESCO per reforçar la col·laboració en l’educació, la 
ciència i la cultura 

 L’acord, que tindrà validesa entre el 2021 i el 2025, el subscriuran el 
president Aragonès i la directora general de la UNESCO, Audrey 
Azoulay 

 Servirà per reforçar la cooperació amb un dels organismes de les 
Nacions Unides amb qui Catalunya manté una relació més estreta 

El Govern ha aprovat signar un memoràndum d’entesa entre la Generalitat de 
Catalunya i la UNESCO, l’organització de les Nacions Unides que treballa en 
els àmbits de l’educació, la ciència, la cultura i la comunicació, a proposta de la 
consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina. L’objectiu és difondre 
la tasca de la UNESCO a Catalunya, enfortir la col·laboració en àmbits d’interès 
comuns i facilitar la participació de les institucions catalanes en les trobades i 
projectes internacionals liderats per l’organisme. L’acord el signaran el president 
Pere Aragonès i la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, i tindrà 
validesa fins al 2025.  

Aquests compromisos es desplegaran en els àmbits de l’educació, la cultura, 
les ciències i la comunicació. Concretament, en el camp de l’educació, el 
Govern i la UNESCO es comprometen a treballar per implementar l’Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible 4, adreçat a garantir una educació inclusiva, 
equitativa i de qualitat. Pel que fa a l’àmbit de la cultura, l’acord recull, entre 
d’altres, la voluntat de fomentar la cultura en favor del desenvolupament 
sostenible i promoure la relació entre cultura i pau. En el camp de les ciències, 
les dues institucions es comprometen a donar suport al desenvolupament social 
inclusiu, a fomentar el diàleg intercultural, a enfortir les polítiques de ciència, 
tecnologia i innovació i a promoure la cooperació científica internacional. 
Finalment, en l’àmbit de la comunicació, es promourà la llibertat d’expressió, el 
desenvolupament dels mitjans de comunicació i l’accés a la informació en 
societats del coneixement inclusives. 

Per fer-ho, la Generalitat i la UNESCO es doten de diferents instruments de 
cooperació. Entre aquests hi ha el destacament d’experts i beques per a 
pràctiques a la seu de la UNESCO, el suport amb finançament directe a 
projectes de l’organisme, la traducció al català d’informes i documents rellevants 
de la UNESCO o la promoció de visites de representants de la UNESCO a 
Catalunya. 

Una relació històrica 

La UNESCO és un dels organismes multilaterals amb qui Catalunya té una 
cooperació més estreta i, al llarg d’aquesta relació històrica que es manté des 
de finals dels anys seixanta, s’han materialitzat diferents acords. El conveni que 
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avui el Govern aprova se suma als que ja es van signar el 2004, el 2006 i el 
2013. 

L’últim memoràndum d’entesa va ser signat a París el 2013 pel president Artur 
Mas i la llavors directora general de la UNESCO, Irina Bokova. Entre les 
col·laboracions destacades d’aquest darrer conveni del 2013, hi ha una 
contribució catalana de 120.000 euros el 2015 al Fons per a la Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO destinat a Mauritània, el Marroc i 
Tunísia, tres països del Magreb considerats d’alt interès en la política 
mediterrània del Govern; el destacament d’un expert de la Generalitat al 
Programa Home i la Biosfera en la Divisió de Ciències Naturals de la UNESCO, 
o una aportació de 100.000 euros per a l’organització de la trobada internacional 
d’experts en polítiques públiques en favor del dret a l’educació dels refugiats, 
que es va celebrar a Barcelona el 2018. 

L’interès del Govern en la UNESCO es veu reforçat també per la implicació de 
la societat civil catalana, que s’ha consolidat en les darreres dècades en una 
xarxa de més de 130 organitzacions vinculades a l’organisme arreu de 
Catalunya i formada per les càtedres UNESCO, Federació Catalana 
d’Associacions i Clubs UNESCO i la Xarxa d’Escoles Associades de la 
UNESCO, a qui la Generalitat dona suport. En aquest sentit, el nou acord, com 
el de 2013, també reconeix el paper de la xarxa UNESCO a Catalunya. 
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El Govern aprova destinar 2 milions d’euros a la 
convocatòria 2022 d’ajuts al sector agrícola en matèria 
de sanitat vegetal 

El Govern ha aprovat la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural per atendre la convocatòria 2022 d’ajuts al sector agrícola en matèria de 
sanitat vegetal, per un import total resultant de 2 milions d’euros. L’acord de 
Govern incrementa 100.000 euros l’import dels ajuts per a l’esmentada 
convocatòria (ajuts a les Agrupacions de Defensa Vegetal).  

Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) es van crear l’any 1983 per 
fomentar la lluita col·lectiva contra les plagues, implementar tècniques 
alternatives a la lluita química i assessorar els agricultors en el control de les 
plagues.  Actualment, hi ha 119 ADV actives distribuïdes arreu del territori català 
que constitueixen una xarxa d'assessorament tècnic i la base en què es 
desenvolupa programes d'actuació en sanitat vegetal. La 
superfície  assessorada per les ADV és de 209.034 ha, xifra que representa un 
28 % de la superfície dels conreus agrícoles de Catalunya, i agrupen un total 
de 22.322 socis agricultors.  

Les ADV constitueixen un teixit que permet mantenir un estat d'alerta i vigilància 
constant de plagues sobre el territori.  La detecció ràpida de l'aparició de noves 
plagues, malalties o males herbes, o de canvis en les seves patologies o 
comportament és una eina essencial per a la prevenció, contenció, i erradicació 
d'aquests organismes nocius per als vegetals. 

L'objecte d’aquests ajuts és la prestació dels serveis en matèria de sanitat 
vegetal adreçats a la prevenció i millora de la lluita contra les plagues i malalties 
dels vegetals per part dels agricultors. Les despeses subvencionables són les 
actuacions d'assessorament tècnic en matèria de sanitat vegetal i les adreçades 
a la prevenció, control, erradicació i millora de la lluita contra les plagues i 
malalties dels cultius.   

Les actuacions estan emmarcades en els objectius de la Gestió Integrada de 
Plagues que desenvolupa la Directiva 2009/128/CE, en què s'estableix el marc 
de l'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, i el 
Reglament (UE) 2016/2031 relatiu a les mesures de protecció contra les 
plagues dels vegetals. També estan en línia amb els objectius del European 
Green Deal i l’estratègia Farm to Fork, de reduir el 50 % l’ús i el risc dels 
plaguicides químics en el control de les plagues. 
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El Govern aprova destinar 150.000 euros a ajuts per 
incentivar la recerca aplicada en matèria de producció 
agroalimentària ecològica 

El Govern ha aprovat destinar 150.000 euros a ajuts per incentivar la recerca 
aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. L'objecte d’aquests 
ajuts són les actuacions per contribuir a la generació de tècniques de producció 
agroalimentària ecològica necessàries per a la producció ecològica, que 
afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme 
aquest tipus de produccions a Catalunya. 

Per poder-hi accedir, els projectes que s’hi presentin s’hauran d’adequar 
obligatòriament a un dels àmbits específics en matèria de producció 
agroalimentària ecològica que s’enumeren a continuació: 

 Sanitat vegetal i animal. 

 Gestió del sòl, adobament i fertilització i pràctiques de conreu. 

 Maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu. 

 Alimentació, instal·lacions i pràctiques pecuàries. 

 Selecció i millora de varietats adaptades al sistema de producció agrària 
ecològica, especialment de varietats locals de Catalunya. 

 Qualitat diferencial dels aliments ecològics. 

A més, tots els projectes s’hauran de basar en uns dels següents sectors: 
conreus herbacis extensius, horticultura, fructicultura, vinya, producció de llet, 
avicultura, porcí o elaboració d'aliments per a consum humà. 
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El Govern aprova destinar 200.000 euros a ajuts per al 
foment de la biodiversitat cultivada  

 La conservació de la biodiversitat constitueix un objectiu clau per a 
Catalunya i és necessari conservar aquells recursos fitogenètics 
amenaçats de desaparició 

El Govern ha aprovat autoritzar el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis 
futurs, per un import total de 200.000 euros, per atendre la convocatòria 2022 
dels ajuts de minimis per al foment de la biodiversitat cultivada. 

La conservació de la biodiversitat constitueix un objectiu clau per a Catalunya i 
és necessari conservar aquells recursos fitogenètics amenaçats de desaparició. 
La diversitat genètica també és necessària per garantir la seguretat alimentària 
davant dels nous escenaris de canvi globals i, per tant, cal adoptar les mesures 
oportunes per a garantir-ne la conservació. 

A Catalunya hi ha, en l'actualitat, diferents entitats que estan duent a terme, des 
de fa molt temps, tasques de conservació de varietats locals i de parents 
silvestres dels cultius i plantes silvestres d’ús alimentari. És, en aquest marc, 
que la creació d'un ajut per a la conservació d'aquest patrimoni fitogenètic ha 
de permetre potenciar la tasca que estan duent a terme aquestes entitats. 

L’objecte d’aquests ajuts és la multiplicació o regeneració i els assajos 
col·lectius de varietats locals d’interès agrari, i la prospecció, caracterització, i 
conservació dels parents silvestres dels cultius i de les plantes silvestres d’ús 
alimentari. 
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El Govern atorga els Premis Nacionals de Comunicació 
2021 als programes 'Crims' de Catalunya Ràdio i 
'Polònia' de TV3, i a la publicació 'Sàpiens'  

  

 El jurat també ha premiat l’empresa FILMIN en la categoria de 
Mitjans d’Arrel Digital 

 Ha atorgat una menció honorífica a la periodista Júlia Otero i  a la 
Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona  

 Per primer cop s’ha aconseguit que el jurat sigui paritari i els 
guardons incorporen l’encàrrec de la consellera per buscar una 
especial sensibilitat feminista a l’hora d’atorgar els premis. 

 

El jurat de la XX edició dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya ha decidit atorgar els guardons d’enguany a Carles Porta pel 
programa Crims, de Catalunya Ràdio, en la categoria de Radiodifusió; al 
programa Polònia de Televisió de Catalunya, produït per Minoria Absoluta, en 
la de Televisió; a la revista Sàpiens, en la categoria de Premsa; a FILMIN en 
l’àmbit de Mitjans d’Arrel Digital i a les campanyes del Sistema de Salut de 
Catalunya durant la primera onada de la pandèmia de la Covid-19, en la 
categoria de Publicitat. 

Cugat Mèdia ha rebut el guardó en la categoria de Comunicació de Proximitat. 
El jurat també ha atorgat sengles mencions honorífiques a la periodista Júlia 
Otero i a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

Per primer cop els premis compten amb un jurat paritari i han incorporat 
l’encàrrec de la consellera per tal de buscar una especial sensibilitat feminista 
a l’hora d’atorgar els premis.  

Els Premis Nacionals de Comunicació es van crear l'any 1999 amb motiu dels 
75 anys del naixement de les primeres emissions regulars de ràdio a Catalunya. 
L'objectiu dels guardons és reconèixer les aportacions més rellevants en el 
camp de la comunicació a Catalunya o en llengua catalana, tant si han estat 
realitzades per professionals com per qualsevol entitat pública o privada durant 
l’any anterior. Aquests premis també reconeixen trajectòries professionals, 
institucionals o empresarials que hagin destacat en el seu conjunt.  

Guardonats d’enguany  

En la categoria de Radiodifusió, el jurat ha premiat el programa de ràdio Crims, 
dirigit i presentat per Carles Porta per l’excel·lència dels seus continguts, i també 
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per la seva capacitat d’innovació, amb un format que va començar com a 
radiofònic i podcast i que posteriorment s’ha traslladat a la televisió. Segons el 
jurat, Crims no només ha estat capaç d’arriscar, sense caure en el 
sensacionalisme en un gènere on aquest podria ser un recurs fàcil, sinó que 
també ha obtingut èxits rotunds d’audiències i ha aconseguit arribar a públics 
joves que no són consumidors habituals dels mitjans de comunicació 
tradicionals.   

El Programa Polònia, de Televisió de Catalunya, produït per Minoria Absoluta, 
ha rebut el premi de televisió pels seus 15 anys, durant els quals han consolidat 
un programa que connecta directament amb el bo i millor de la llarga tradició de 
sàtira política del país, aportant pluralitat i higiene democràtica a l’espai català 
de comunicació.  

El guardonat en la categoria de Premsa és la revista Sàpiens, un referent de la 
investigació històrica del país, per la seva capacitat de fer-la arribar a tota mena 
de públics, explicant-ne episodis de manera rigorosa i amena, i en llengua 
catalana. També per la seva aposta decidida pel format de revista 
especialitzada en suport de paper, mantenint uns altíssims estàndards de 
qualitat, i la seva important aportació a l’espai català de comunicació des del 
sector de les publicacions periòdiques. 

El jurat ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de Mitjans 
d’Arrel Digital a FILMIN per haver creat, des de Catalunya, una plataforma en 
línia especialitzada en cinema independent i d’autor, l’any 2007, i per haver 
posat en marxa, l’any 2017, FilminCAT, la primera plataforma de distribució de 
cine i sèries íntegrament en català, potenciant l’oferta de continguts 
audiovisuals en aquesta llengua. Des de la seva fundació, Filmin ha estat una 
empresa pionera que ha apostat pels nous canals de distribució de continguts i 
innovant també en els models de negoci. 

El premi nacional de Publicitat s’ha atorgat a les campanyes del Sistema de 
Salut de Catalunya durant la primera onada de la pandèmia de la Covid-19. El 
Jurat ha volgut premiar les campanyes #joActuo i #ensEnSortirem i les 
infografies informatives com a exemple d’una feina col·laborativa i d’informació 
en un moment molt difícil de la pandèmia. Una feina que es va estendre a 
bastament per comerços i tot tipus d’establiments i telèfons mòbils al llarg dels 
primers mesos de la pandèmia amb indicacions concretes cap a la ciutadania, 
que van ser possibles gràcies a tots els professionals i a empreses de publicitat, 
comunicació i mitjans que es van comprometre amb aquest repte col·lectiu.  

El jurat també ha volgut premiar Cugat Mèdia en la categoria de Comunicació 
de Proximitat. Cugat Mèdia s’ha convertit en un model exemplar de comunicació 
multimèdia des del sector dels mitjans públics i de proximitat. Pionera en molts 
àmbits, des de la creació de Ràdio Sant Cugat fa gairebé 40 anys que acosta a 
la ciutadania del municipi la seva realitat més propera, i amb els anys també ha 
anat aprofitant les diverses possibilitats de les noves tecnologies per ampliar els 
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seus canals de comunicació i oferta informativa a través d’un diari digital i un 
canal de televisió en línia.  

Finalment, el jurat ha decidit atorgar dues mencions d’honor. La primera, a Júlia 
Otero Pérez,  per la seva llarguíssima i rellevant trajectòria en l’àmbit de la ràdio 
i també la televisió, i per ser un referent i model per a tots els professionals del 
sector i especialment per a les joves periodistes. Formada a Catalunya, dirigeix 
i presenta el seu programa, d’àmbit estatal, des de la Rambla de Barcelona. 

La segona menció d’honor ha estat per la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. En el seu 50è 
aniversari, el jurat ha volgut reconèixer la seva llarguíssima trajectòria en la 
formació de professionals de la comunicació a Catalunya. Va ser pionera a oferir 
estudis universitaris oficials de periodisme, publicitat, relacions públiques i 
comunicació audiovisual, i és un referent per a moltes generacions de 
professionals del país.  

Composició del jurat 

El jurat dels Premis Nacionals de Comunicació de l’edició de 2021 està presidit 
per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i format pel secretari de 
Mitjans de Comunicació Oriol Duran, en qualitat de vicepresident, i pels vocals 
Núria de José Gomar; Jofre Llombart Anton; Roger Loppacher i Crehuet; Miquel 
Miralles i Fenoll; Elena Neira Borrajo; Núria Piera López; Patrícia Plaja Pérez;  
Jordi del Río i González i Rosa Romà i Monfà. 

Evolució dels Premis 

Des de la primera edició dels premis de Radiodifusió, Televisió i 
Telecomunicacions, els guardons han anat experimentant alguns canvis, tenint 
en compte la constant evolució del sector.  D’aquesta manera, l’any 2000 es va 
constituir el Premi Nacional d’Internet per la seva importància creixent i, en 
l’edició de 2008, es van atorgar per primer cop els premis corresponents a les 
categories de Premsa, Comunicació de proximitat i Publicitat. A partir de 2013, 
va desaparèixer la categoria de Telecomunicacions i la d’Internet va passar a 
denominar-se de Mitjans d’Arrel Digital, per tal de centrar els premis en els 
continguts i els productors de continguts i separar-los dels de caràcter més 
tecnològic, que hi tenien difícil encaix. 

Actualment, els premis consten de sis categories: Radiodifusió, Televisió, 
Premsa, Mitjans d’arrel digital, Publicitat, i Comunicació de proximitat. 
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NOMENAMENTS 

Departament d’Economia i Hisenda 

Jordi ÒIiva Ritort, nou conseller delegat de l’Institut Català de Finances  

El Govern ha aprovat avui el nomenament de Jordi ÒIiva Ritort com a membre 
de la Junta de Govern i conseller delegat de l’Institut Català de Finances (ICF), 
amb efecte des del 3 de novembre de 2021. Òliva agafa el relleu de l’actual 
conseller delegat, Víctor Guardiola Flores, que ha deixat el càrrec de forma 
voluntària per motius personals.  

Nascut a Barcelona l’any 1961, Jordi Òliva Ritort és enginyer industrial per la 
Universitat Politècnica de Catalunya, té un MBA de la universitat nord-
americana Carnegie Mellon i formació per alta direcció de l’escola de negocis 
europea INSEAD. Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional 
al sector bancari, principalment a Deutsche Bank (1994-2010) i Caixabank 
(2015-2021). A Caixabank ha ocupat fins ara el càrrec de director del Negoci 
d’Institucions (tant del sector públic com entitats, fundacions, partits polítics i 
sindicats), on ha gestionat, entre altres, l’adaptació del negoci davant les noves 
necessitats derivades de la pandèmia. Durant els setze anys de carrera a 
Deutsche Bank, Jordi Òliva va assumir responsabilitats en gestió de filials 
multinacionals, desenvolupament de productes, llançament de la banca 
electrònica, venda de derivats o gestió de tresoreria.   

Destaca també el seu pas per l’administració pública entre els anys 2011 i 2015, 
on va exercir de director general de Política Financera, Assegurances i Tresor 
de la Generalitat de Catalunya. En aquesta etapa, va assumir la gestió de les 
finances i tresoreria del Govern i la supervisió financera en l’àmbit de les 
competències de la Generalitat, com ara la transformació de caixes d’estalvi 
catalanes en bancs i fundacions especials, i va ocupar un lloc en la Junta de 
Govern de l’ICF. Òliva també ha treballat en el sector de la consultoria en àmbits 
bancari i financer, de les telecomunicacions, sistemes d’informació transport 
públic i sanitari.  

Neus Colet i Arean directora general de Contractació Pública 

Nascuda a l’Hospitalet de Llobregat l’any 1965 

Neus Colet és advocada de la Generalitat de Catalunya, llicenciada en Dret per 
la Universitat de Barcelona (UB) i té un màster en Dret Tributari i Financer (UB) 
i un en Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona. Igualment, 
compta amb un màster en Direcció Pública (Executive Master in Public 
Administration) i una Diplomatura en Funció Gerencial en les Administracions 
Públiques, per l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses 
(ESADE). 
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Des de juny de 2017 ha estat presidenta del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, l’òrgan administratiu independent encarregat de resoldre 
recursos especials en matèria de contractació pública a Catalunya. Entre els 
anys 2005 i 2017 va ser cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa (JCCA) de la Generalitat, que és l’òrgan consultiu 
específic de l'administració en matèria de contractació pública.  

Colet també exerceix de professora i col·laboradora docent a l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), a la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), a la Universitat de Barcelona i a ESADE, a més de ser 
professora, ponent o col·laboradora com a experta en contractació pública, en 
altres universitats i entitats com el Col·legi d’Advocats de Barcelona, la 
Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, 
l’European Institut for Public Administration (EIPA), o les patronals PIMEC, 
Foment del Treball o CECOT. També és autora de diverses publicacions i 
articles sobre contractació pública. 

Departament d’Educació 

Ramon Montes, director general de Centres Concertats i Centres Privats 

Nascut a Granada el 1961  

Montes és mestre d'EGB, especialitat Filologia i idioma estranger per la 
Universitat Autònoma de Barcelona el 1987, i llicenciat en Pedagogia per la 
mateixa universitat el 1996. També té un Postgrau en Direcció i Administració 
d’Empreses “Tercer Sector Social i Empreses Cooperatives i d'Iniciativa Social”. 

El 2009 va ser nomenat director Financer i Administratiu de la Fundació 
Educativa FEDAC, càrrec que ha ocupat fins a l’actualitat. Anteriorment, entre 
1996 i 2009, va ser director gerent de la Fundació O.S.B, centre concertat del 
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Montes també va 
ser mestre del centre concertat La Immaculada - FEDAC Castellar del Vallès, 
entre els anys 1985 i 1996. 

 

Departament de Justícia 

Dora Tellado i Rosselló, directora general de Modernització de 

l’Administració de Justícia 

 
Nascuda a Manacor l’any 1962. 
 
És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona. Ha ocupat diferents càrrecs al Departament de Justícia, on va 
començar a treballar l’any 1987.  
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Ha desenvolupat fins ara el càrrec de subdirectora general de Suport Judicial i 
Coordinació Tècnica de la Secretaria per a l’Administració de Justícia. 
Anteriorment, a la Direcció General de Relacions amb l’Administració de 
Justícia, havia ocupat el lloc de responsable de Programes de Millora i el de cap 
del Servei d’Organització i Planificació.  
 
A la Secretaria General del Departament de Justícia també havia treballat 
d’adjunta al Gabinet Tècnic i com a cap de la Secció de Coordinació i Avaluació 
de Projectes de la Subdirecció General d’Obres i Patrimoni. 

 


