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El Govern aprova un decret llei per facilitar acords a les 
comunitats de veïns per instal·lar sistemes d’eficiència 
energètica o d’energia renovable  

 La nova normativa incentiva la col·locació de plaques 
fotovoltaiques, fusteries aïllants o aïllaments de façana a les 
comunitats de veïns 

 Els acords per instal·lar sistemes i energies renovables només 
requereixen la majoria simple  

 Més de 25.000 habitatges a Catalunya podrien sortir beneficiats dels 
ajuts Next Generation 

El Govern ha aprovat un decret llei que afavoreix que els veïns d’una comunitat 
puguin prendre acords per instal·lar sistemes d’eficiència energètica o 
d’energies renovables. Amb la nova normativa, que modifica els articles relatius 
a la propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil català, els acords entre 
veïns només requereixen la majoria simple de la comunitat –la meitat més un 
dels vots emesos– per tirar endavant la proposta.  

L’objectiu del decret llei és facilitar a les comunitats la instal·lació de sistemes 
que disminueixin el consum energètic dels edificis, com ara l’aïllament de les 
façanes i el canvi de fusteries i d’altres materials aïllants (tendals, marquesines 
o altres elements de protecció contra la radiació solar). La norma també 
incentiva el consens entre les comunitats de propietaris per acordar la 
instal·lació de sistemes d’energia renovable com són les plaques solars 
fotovoltaiques.  

L’aprovació d’aquest Decret llei afegeix un quart apartat que se suma a les altres 
situacions previstes pel codi civil actual que requereixen majoria simple: les 
obres per suprimir barreres arquitectòniques o col·locar ascensors; les que 
suposin qualsevol millora en l’habitabilitat, l’accessibilitat o la seguretat, i les 
obres necessàries per a les infraestructures comunes. 

Límit per protegir els propietaris més vulnerables 

Els acords obliguen totes les persones propietàries d’una comunitat, però el 
Decret llei estableix un màxim que protegeix les persones que no hi estan 
d’acord, quan la despesa de les obres excedeixi de les tres quartes parts del 
pressupost anual de la comunitat, un cop descomptades les subvencions o els 
ajuts públics que es puguin rebre. 

L’objectiu d’aquesta excepció és limitar el preu de la despesa econòmica i 
protegir les persones que estan en una situació econòmica més vulnerable. 
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25.000 habitatges beneficiats 

Els fons de recuperació Next Generation, aprovats pel Consell d’Europa el juliol 
de 2020, financen projectes de transició ecològica i són una eina imprescindible 
per fer els habitatges catalans més sostenibles. L’objectiu del decret llei és, 
bàsicament, incentivar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a 
l’autoconsum en les cobertes dels edificis plurifamiliars, que representen el 74 
% dels habitatges catalans, segons l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  

Catalunya disposarà d’un total de 186 milions d’euros provinents dels fons Next 
Generation. Es calcula que un total de 25.000 habitatges podrien sortir-ne 
beneficiats.  

 

Més de 32 milions d’euros per subvencionar instal·lacions d’autoconsum 

Els fons de recuperació Next Generation, aprovats pel Consell d’Europa el juliol 
de 2020, financen projectes de transició ecològica i són una eina imprescindible 
per fer els habitatges catalans més sostenibles. L’objectiu del Decret llei és, 
bàsicament, incentivar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a 
l’autoconsum en les cobertes dels edificis plurifamiliars, que representen el 74 
% dels habitatges catalans, segons l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Catalunya disposarà d’un total de 186 milions d’euros provinents dels fons Next 
Generation i, concretament, un total de 32,57 milions d’euros es destinaran a 
subvencionar les instal·lacions d’autoconsum. Es calcula que un total de 25.000 
habitatges podrien sortir-ne beneficiats.  

Habitatges més sostenibles 

El parc d’habitatges de Catalunya suposa el 10,6 % de les emissions de diòxid 
de carboni, i més del 80 % de les qualificacions energètiques corresponen a les 
lletres E, F o G. Segons les dades de l’Institut Català d’Energia, un immoble 
amb una qualificació A representa un estalvi de consum mitjà de fins al 89 % 
respecte d’un altre de qualificació G i del 78 % respecte d’un altre que té la 
qualificació E, que és la que tenen la majoria de llars catalanes.  

El consum elèctric que generen els habitatges és responsable del 30 % dels 
gasos que s’emeten a l’atmosfera, d’acord amb les dades de l’Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía. 

Facilitat per a les reunions telemàtiques 

Tot i que la situació de la pandèmia evoluciona, les darreres estadístiques 
apunten a un increment de contagis per coronavirus. Per això, la norma 
aprovada avui també prorroga la possibilitat que els propietaris d’una comunitat 
puguin reunir-se i adoptar acords telemàticament.  
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Així, amb l’objectiu de fer front a la transmissió de la Covid, el Decret llei amplia 
fins al 31 de desembre de 2022 el termini perquè les juntes puguin adoptar 
acords per videoconferència o altres mitjans de comunicació. 

Un Codi civil al servei de les persones 

El Decret llei l’ha elaborat la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i 
Mediació del Departament de Justícia amb la col·laboració de la Direcció 
General d’Energia, i la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, 
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La redacció del 
text ha anat a càrrec de la Comissió de Codificació de Catalunya, que és un 
òrgan encarregat de dissenyar, desenvolupar i revisar el dret civil català.  

Totes les lleis del Codi civil de Catalunya han estat aprovades a partir de les 
propostes fetes per la Comissió de Codificació, que està formada per 
professionals de l’àmbit jurídic de reconegut prestigi. Les propostes de la 
Comissió de Codificació les revisa l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.   

El Codi civil és la norma d’aplicació principal a Catalunya. Aquest Codi és viu i 
des del Parlament de Catalunya s’actualitza perquè pugui donar resposta legal 
als reptes i a les necessitats socials d’avui. 

El corpus legal vigent a Catalunya sobre dret civil el formen sis llibres, dedicats 
a diferents matèries. El primer (2002) estableix l’estructura i la sistemàtica del 
Codi civil de Catalunya; el segon (2010) està dedicat a la persona i la família; el 
tercer (2008) regula les persones jurídiques, com ara les associacions i les 
fundacions; el quart (2008), les successions; el cinquè (2006), la propietat, i, 
finalment, el sisè (2017) regula les obligacions i els contractes. 

Per tant, depenen del Codi civil els testaments, la compra d’un pis, l’adquisició 
d’una plataforma digital d’entreteniment, la gestió d’una comunitat de veïns o el 
règim econòmic matrimonial, entre d’altres. Els sis llibres actualitzen i amplien 
la regulació que des de fa segles hi ha a Catalunya en matèria de dret civil, que 
és el testimoni d'una història mil·lenària. 
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El Govern aprova el Pla de salut de Catalunya 2021-2025 

 És l’instrument i marc de referència per a totes les actuacions 
públiques en matèria de salut dins l’àmbit de la Generalitat 

 El seu objectiu és millorar la salut i la qualitat de vida de la població 

El Govern ha aprovat el Pla de salut de Catalunya 2021-2025, l’instrument i 
marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut dins 
l’àmbit de la Generalitat. El seu objectiu és millorar la salut i la qualitat de vida 
de la població. 

El nou Pla, que també defineix quins seran els indicadors d’avaluació, encara 
el repte d’avançar en la transformació del sistema de salut adoptant una visió 
més estratègica. També orienta la lluita contra les desigualtats socials, atès que 
són causa dels principals determinants de la salut i posa l’accent en la 
necessitat de desenvolupar polítiques amb una mirada interdepartamental i 
intersectorial.  

Pla de salut 2021-2025 

El nou Pla de salut 2021-2025 s’ha elaborat partint de tres elements: l’informe 
Retrospectiva de trenta anys de planificació sanitària a Catalunya: El motor de 
transformació del sistema de Salut de l’OMS; el Pla de Govern de la Generalitat 
i la situació provocada, a tots nivells, per la pandèmia de la Covid-19. És per 
això que el nou document recupera una visió més estratègica i es compromet 
amb el marc estratègic dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) 
de l’ONU, objectius alineats amb el Pla nacional per a l’Agenda 2030 i Programa 
Horitzó Europa 2021-2027. 

Té com a base un concepte de salut més ampli, que va més enllà de l’absència 
de malaltia i que és el resultat de la relació entre les persones i l’entorn físic i 
social. Per això, també compta amb uns principis ètics que el caracteritzen, com 
ara el respecte per les persones, la justícia social i equitat, la cura de les 
persones i l’entorn, i l’eficiència i sostenibilitat. 

Es tracta d’un document estratègic que pretén actuar com la brúixola del 
sistema de salut establint els objectius necessaris per a la seva millora. 
L’elaboració del Pla ha estat participada pels professionals sanitaris, diferents 
agents socials i interdepartamentals, que han aportat diversitat, han permès 
marcar les línies mestres i alinear i donar coherència a totes les intervencions 
per a la salut. El Pla s’ha confeccionat com una eina de treball en la qual es 
proposen reptes transversals a superar relacionats amb diferents problemes de 
salut o malalties. 

Per dur a terme aquest nou plantejament, el document s’articula sobre quatre 
grans estratègies sorgides de les prioritats detectades tant en la salut 
poblacional com en el mateix sistema de salut. Les quatre estratègies, dins les 
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quals es desenvoluparan diversos eixos d’actuació, se centren en la igualtat 
d’oportunitats en salut al llarg de la vida, els entorns saludables, la integració de 
l’atenció a la salut i les palanques de canvi transversals i transformadors. 

Igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida 

Aquesta estratègia fa èmfasi en la promoció del benestar emocional i físic de 
les persones i en la prevenció dels problemes de salut que poden generar 
desigualtats d’oportunitat per al desenvolupament personal saludable, sigui per 
raons de sexe o gènere, condicions socioeconòmiques, nivell d’estudis, territori 
o edat. El seu objectiu és reduir les desigualtats en salut, introduir la perspectiva 
de gènere i potenciar la promoció de la salut de les persones en totes les etapes 
de la seva vida, especialment en col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

I es defineixin objectius i accions en els àmbits de la salut afectiva, sexual i 
reproductiva, l’alimentació i activitat física saludables, la salut emocional, 
l’envelliment actiu, les addicions i les violències. 

Entorns saludables 

L’estratègia conté mesures per superar les desigualtats, l’assoliment dels 
objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i inclou les 
àrees de salut pública en protecció de la salut, salut ambiental i alimentària, 
control de la contaminació i el desplegament de la vigilància epidemiològica. 
Les accions que integra van des de l’abordatge dels riscos ambientals com a 
instrument per protegir la salut de les persones, passant pel reforç de les 
estructures i estratègies de salut pública i les accions per fer front a la residència 
als antibiòtics que permetin una millor capacitat de resposta davant malalties 
transmissibles i també les epidèmies, fins al foment de l’ús correcte dels 
antibiòtics. 

Integració de l’atenció a la salut 

L’objectiu general d’aquesta Estratègia és garantir l’atenció integrada a la salut 
de les persones, les famílies i les comunitats, fomentant la seva qualitat de vida 
i autonomia personal des de la visió “Quadruple Aim” que abasta 
conceptualment quatre grans objectius: la millora de l’experiència del pacient 
en l’atenció prestada, la millora la salut de la població en general, la millora de 
l’eficiència, la millora de l’experiència del professional. 

L’estratègia inclou els objectius i les accions per a la transformació del model 
d’atenció a les persones, reforçant l’orientació salutogènica del sistema sanitari 
i  prioritzant els àmbits de l’atenció primària de salut i comunitària, els serveis 
de salut pública, l’atenció a la salut mental i les addiccions, l’atenció 
sociosanitària i l’atenció hospitalària i l’atenció integrada social i sanitària. 
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Palanques de canvi transversals  

Aquesta estratègia inclou els instruments i mecanismes necessaris per 
materialitzar les tres estratègies anteriors. En aquest sentit, els eixos que 
facilitaran el treball passen per la col·laboració amb altres departaments, amb 
els governs locals, amb el sector privat i amb la societat civil. La participació 
ciutadana, la dels professionals, el reforçament dels sistemes digitals, la recerca 
i avaluació, i la innovació són les principals palanques de canvi que han de tenir 
un paper principal en la transformació fonamental per al progrés del sistema de 
salut. 
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El Govern aprova la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les activitats 
econòmiques que generen gasos amb efecte hivernacle 

 El nou tribut, previst a la Llei del canvi climàtic, destinarà el 100% 
de la recaptació a nodrir el Fons Climàtic 

 El text s’exposarà properament a consulta pública durant 30 dies al 
web del Departament d’Economia i Hisenda i al portal participa  

El Govern ha donat avui llum verda al text de la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les activitats econòmiques que generen 
gasos amb efecte hivernacle com, per exemple, el CO2.  

El tribut, inclòs a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, gravarà les 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de les activitats econòmiques 
previstes a la llei de Canvi Climàtic, que són totes les activitats amb 
instal·lacions subjectes a la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, del 13 d'octubre, i també les activitats que inclou l'annex I.1 de la Llei 
20/2009, encara que no tinguin instal·lacions subjectes a la Directiva 
2003/87/CE.  

La finalitat és triple: d’una banda, facilitar la transició cap a una societat en què 
el consum de combustibles fòssils tendeixi a ser nul; i, de l’altra, corregir les 
externalitats negatives de la generació de gasos amb efecte d’hivernacle, en 
línia amb la política mediambiental i de fiscalitat verda del Govern; i, finalment, 
tendir a la reducció d’aquests gasos a través de la imposició del gravamen. Per 
aquest motiu, la quota tindrà en compte el volum de les emissions emeses per 
cada instal·lació.  

Els ingressos derivats de l'impost es destinaran a la dotació del Fons Climàtic. 
Un instrument que, d’acord amb la memòria preliminar aprovada avui, ha de 
servir per impulsar el foment de les energies renovables; descentralitzar xarxes 
i fomentar l‘autoconsum elèctric; fomentar l’eficiència i l’estalvi d’aigua; fomentar 
la recerca i la innovació, i reduir la vulnerabilitat dels sectors econòmics afectats 
per garantir una transició justa.  

L’aprovació de la memòria preliminar és el primer pas en l’elaboració  d’un 
projecte normatiu. Mitjançant consulta pública prèvia, es difonen els objectius 
de la norma, els problemes que es pretén solucionar i les solucions possibles 
amb la finalitat de conèixer l'opinió de les persones, organitzacions i 
associacions potencialment afectades. El text es podrà consultar durant 30 dies 
a la pàgina web del Departament d’Economia i Hisenda i al portal participa 
Gencat.  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparticipa.gencat.cat%2F%3Flocale%3Dca&data=04%7C01%7Cacastellvip%40gencat.cat%7C39a47cc06fc3423a0d4108d9c3bde063%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637756042537667133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=V8WEPrL0FoVa3ioZEDjegnH%2B16aIT1x4qD1bkJHCOzI%3D&reserved=0
htthttps://participa.gencat.cat/
htthttps://participa.gencat.cat/
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El Govern aprova una oferta d’ocupació pública de 
4.020 places per al 2021 

 Inclou 2.129 places de docents no universitaris, 840 mossos, 240 
bombers i 100 agents rurals 

 L’acord de Govern autoritza també l’aprovació de 1.132 places més 
de personal estatutari per part de l’Institut Català de la Salut 

 El total de l’oferta d’ocupació pública d’aquest any serà de 5.152 
places 

El Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya de 4.020 places per a l’any 2021, que inclouen 2.129 
places de docents no universitaris, 840 places del Cos de Mossos d’Esquadra, 
240 bombers i 100 agents rurals. La resta corresponen als cossos de 
funcionaris d’administració i tècnic, laboral i personal d’administració 
penitenciària.  

Addicionalment, el Govern ha autoritzat el Consell d'Administració de l'Institut 
Català de la Salut perquè aprovi una oferta d'ocupació pública de fins a un 
màxim de 1.132 places per al personal estatutari dels serveis de salut, 
distribuïdes en els cossos i especialitats que corresponguin. D’aquesta manera, 
es preveu que l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2021 sigui d’un total de 5.152 places. 

Es tracta d’una oferta d’ocupació ordinària, adreçada a la cobertura de les 
necessitats prioritàries. Les places ofertes corresponen a la taxa de reposició 
d’efectius fixada a la llei de pressupostos estatal que, per a l’any 2021, és del 
100 % amb caràcter general, del 110 % en sectors identificats com a prioritaris 
i del 115 % per als cossos de policia.  

Tot i que no és una oferta específica d’estabilització de l’ocupació temporal, sí 
que esdevé un instrument adequat i necessari per avançar en la reducció dels 
índexs de temporalitat en l’ocupació pública. Així mateix, també en són objectius 
principals la tecnificació de les plantilles i el reforç d’aquells sectors que es 
consideren prioritaris i essencials.  

De conformitat amb la normativa bàsica aplicable, es preveu una reserva d’un 
mínim del 7 % del total de places ofertes perquè siguin cobertes amb persones 
amb discapacitat. El 2 % d’aquestes places es reserven per a aquelles persones 
que acreditin discapacitat intel·lectual. 
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Distribució de les places  

PERSONAL FUNCIONARI 

Cossos i escales Nombre de 

places 

Cos de titulació superior, veterinària (grup A, subgrup A1) 55 

Cos de titulació superior, salut pública (grup A, subgrup A1) 30 

Escala de gestió d’administració general del Cos de gestió 

d’administració (grup A, subgrup A2) 

126 

Escala administrativa del Cos administratiu (Grup C, 

subgrup C1) 

125 

Cos de diplomatura, serveis penitenciaris, àmbit funcional 

d’execució penal (Grup A, subgrup A2) 

20 

Cos de diplomatura, educació social, àmbit funcional 

d’execució penal (Grup A, subgrup A2) 

47 

Cos de professors d’ensenyament secundari (Grup A, 

subgrup A1) 

897 

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes (Grup A, 

subgrup A1) 

14 

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny (Grup A, 

subgrup A1) 

12 

Cos de mestres (Grup A, subgrup A2) 1.206 

Cos de Mossos d’Esquadra, escala bàsica-mosso/a (Grup 

C, subgrup C1)  

800 

Cos de Mossos d’Esquadra, inspector/a de l’escala 

executiva (Grup A, subgrup A2) 

24 

Cos de Mossos d’Esquadra, intendent/a de l’escala 

superior (Grup A, subgrup A1) 

10 

Cos de Mossos d’Esquadra, comissari/ària de l’escala 

superior (Grup A, subgrup A1) 

6 

Cos de Bombers, escala bàsica (Grup C, subgrup C2) 240 
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Cos d’Agents Rurals, escala bàsica, agent (Grup C, 

subgrup C1) 

100 

PERSONAL LABORAL 

Categoria professional Educador/a d’educació especial en 

centres públics (Grup C1) 

308 

TOTAL 4.020 
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El Govern modifica el Comitè d’Ètica Pública per 
guanyar independència en la vigilància del Codi de 
conducta dels alts càrrecs  

 Incorpora dos membres externs a l’Administració, que han de ser 
persones de reconegut prestigi en l’àmbit de l’ètica, la integritat i la 
transparència  

El Govern ha aprovat modificar el Comitè Assessor d’Ètica Pública per 
incorporar-hi dues persones externes a l’Administració de la Generalitat amb 
l’objectiu de potenciar la independència, la imparcialitat i la professionalitat 
d’aquest òrgan. El Comitè Assessor d’Ètica Pública és el mecanisme de control 
intern que garanteix el compliment del Codi de conducta d’alts càrrecs i directius 
i es va crear per Acord de Govern de 21 de juny de 2016. 

En la modificació de la composició es preveu que formin part del Comitè 
Assessor d’Ètica Pública dues persones de reconegut prestigi en l’àmbit de 
l’ètica, la integritat i la transparència que, en el desenvolupament de les seves 
funcions, podran emetre informes per a l’elaboració de les respostes, 
resolucions o dictàmens del Comitè. Aquestes persones expertes seran 
nomenades a proposta de la Secretaria d’Administració i Funció Pública i de la 
Secretaria de Govern Obert i tindran un mandat de cinc anys no renovable.  

Aquesta mesura respon al compromís del Govern amb les polítiques d’ètica 
pública, d’acord amb les previsions de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i 
d’enfortiment de la integritat de l’Administració de la Generalitat i dels acords de 
la primera Cimera contra la corrupció celebrada al Parlament de Catalunya el 
17 de juliol de 2020. 

Cal recordar que el Govern va aprovar el 21 de juny de 2016 per acord de 
Govern el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de 
l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres 
mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública. Entre 
aquestes mesures complementàries al Codi de conducta, el punt 6 d’aquell 
acord va crear el Comitè Assessor d’Ètica Pública. 

Amb l’Acord de Govern aprovat avui, el Comitè s’enriqueix amb funcions 
relatives a la formació i la socialització, l’avaluació i la prevenció de riscos i la 
gestió de comunicacions que arriben a través de la bústia ètica. 

D’altra banda, en el règim de funcionament, i com a resultat de la posada en 
marxa de les bústies anònimes, s’ha tingut en compte l’especial protecció de 
les persones que fan alertes i comunicacions per preservar el seu anonimat.  

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=743923&language=ca_ES
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El Govern aprova el IV Pla general del Sistema de 
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya 
(2021-2023) 

 El Pla vol donar suport a la transformació del model productiu del 
país que doni resposta a les seves necessitats actuals i futures 

  La implementació del pla suposarà una inversió de 80 milions 
d’euros 

El Govern ha aprovat el IV Pla general del Sistema de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya (2021-2023). El Pla té la voluntat d’adaptar la 
formació i la qualificació professionals de Catalunya per promoure una 
transformació del model productiu del país que doni resposta a les seves 
necessitats actuals i futures.  

Es tracta d’un document estratègic que aborda qüestions com la prospecció de 
necessitats formatives, l’avaluació i acreditació de competències professionals, 
la informació i orientació professionals, els centres de formació professional 
integrada, les diferents modalitats de formació professional, l’acompanyament 
de les persones professionals del Sistema FPCAT, l’impuls i incorporació de la 
perspectiva de gènere, el reconeixement de la formació professional i el model 
d’avaluació del Sistema. 

L’elaboració del Pla, fruit del treball de concertació amb les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, parteix dels 
objectius detectats a l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya (2021-2023) i recull deu reptes per al període 2021-
2013, la implementació dels quals suposarà una inversió de 80.030.436 euros.  

Els 10 reptes definits al pla responen, a les necessitats actuals de la societat 
que han estat concertades en un diàleg social i permanent i són els següents:  

1. Servei de prospecció per a una planificació dels serveis bàsics del 
Sistema FPCAT ajustada. Es crearà un servei per recollir i generar tota 
la informació d’estudis prospectius de manera integrada per tal d’obtenir 
una informació que detecti contínuament les necessitats canviants del 
mercat de treball.  

2. Qualificació de les persones que acreditin les seves competències. 
El 44% de la població activa de Catalunya no té acreditades les seves 
competències professionals tot i haver-les adquirit mitjançant la formació 
no formal o l’experiència laboral. Per donar resposta a aquesta situació 
es posarà en marxa el II Pla d’Acreditació i qualificació Professionals de 
Catalunya que estableixi un procés més simplificat i integrat de 
l’acreditació professional.  
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3. Desenvolupament del servei integrat d’informació i orientació. 
L’objectiu del servei és posar en pràctica un model ajustat a la diversitat 
de situacions de cada persona i les ajudi a prendre decisions de formació 
professional al llarg de la vida.  

4. Regulació i implantació dels centres de formació professional 
integrada. Aquests centres són clau per a la transformació del Sistema 
FPCAT i esdevenen un referent per desenvolupar vincles amb el sistema 
productiu de l’entorn i posar en marxa programes d’innovació relacionats 
amb les necessitats de la formació professional.  

5. Desenvolupament del model d’avaluació del Sistema FPCAT. El 
model que ha d’avaluar el Sistema FPCAT ha de ser concebut des d’una 
visió integrada que permeti l’elaboració d’un sistema d’indicadors 
homogeni, comparable i comprensible.  

6. Impuls i consolidació de perspectiva de gènere en la formació 
professional. Cal corregir els biaixos de gènere que històricament es 
produeixen en la formació professional, tant en relació amb l’accés com 
en la tria dels estudis, el nombre de persones graduades, la posterior 
inserció en el mercat laboral i les condicions amb les quals s’hi accedeix 
en funció del gènere. 

7. Reconeixement i atractiu de la formació professional per part de la 
societat. Cal enfortir la imatge de la formació professional subratllant-ne 
els alts índexs d’inserció laboral i l’atractiu, no només per al creixement 
personal de qui la cursa, sinó també per al teixit productiu del país.  

8. Identificació de la qualificació de les persones professionals en les 
necessitats del Sistema FPCAT. És necessari establir mesures en 
l’àmbit de la formació i l’acompanyament a les persones professionals 
del Sistema FPCAT per potenciar la seva actualització i millora contínua 
amb la finalitat de donar resposta a les necessitats del context actual. 

9. Increment de la formació professional dual com a solució 
estructural. La formació professional dual s’ha de desplegar en unes 
condicions que estimulin la iniciativa i la implicació dels centres de 
formació, les persones i les empreses, amb suficiència de recursos 
humans i econòmics, i amb el reconeixement del paper i la 
responsabilitat que en termes pedagògics pertoca. 

10. Desenvolupament de la formació no presencial per millorar 
l’oportunitat d’accedir a la formació professional. La formació no 
presencial facilita que les persones puguin tenir accés a una qualificació 
i millorar la seva ocupabilitat, eliminant barreres territorials, temporals i 
econòmiques, fent-la més accessible, flexible, conciliadora i sostenible. 
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Aquest és el primer pla que es posa en marxa després de l’aprovació de la Llei 
10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals i ja amb 
l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya en 
funcionament.  

L’Agència FPCAT és un organisme que integra de forma estratègica la formació 
professional inicial del sistema educatiu i la formació professional per a 
l’ocupació, amb el suport de les organitzacions empresarials i sindicals més 
representatives: Foment del Treball, PIMEC, CCOO i UGT. És l’òrgan que 
dirigeix i coordina el Sistema, i també gestiona els serveis que li són propis. 
Estableix els criteris generals de qüestions clau com la prospecció de 
necessitats, la planificació de l’oferta, l’avaluació i acreditació de competències, 
la informació i orientació professionals, els centres de formació professional 
integrada, les diferents modalitats de formació professional o l’acompanyament 
dels professionals del Sistema FPCAT. 
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El Govern amplia en 10 milions d’euros la inversió en 
compra d’habitatges per tanteig 

 Des de 2015, ja s’han destinat prop de 179 milions d’euros a la 
compra de 3.345 habitatges per tanteig 

El Govern ha aprovat l’autorització d’un acord entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Institut Català del Sòl pel qual aquest finançarà amb 10 milions 
d’euros l’Agència perquè pugui comprar habitatges provinents d’execucions 
hipotecàries i destinar-los a lloguer assequible. S’estima que aquesta quantitat 
permetrà al Departament de Drets Socials i a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya la compra d’uns 200 habitatges, que es destinaran a lloguer social i 
serviran per incrementar el parc públic d’habitatge. 

Aquest és el quart acord d’aquestes característiques que s’aprova, després que 
el 2018 l’Executiu autoritzés un primer acord entre les dues parts per un import  
de 30 milions, un altre de 20 milions d’euros el 2019 i el darrer, el setembre de 
2020, per  23 milions d’euros.   

El Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries  i urgents per 
a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària, estableix que la Generalitat de Catalunya pot exercir el dret de 
tanteig i retracte a favor d’aquests habitatges. Des de la seva entrada en vigor, 
a finals de 2015, fins a desembre 2021 s’han pogut comprar un total de 3.345 
pisos amb una inversió de 178.831.932 euros (uns 53.000 euros per habitatge 
comprat).  

A finals de 2019 es va ampliar fins al 2027 el termini per exercir el dret de tanteig 
que tenen les administracions i les entitats del tercer sector i que es va fer 
extensiu a tot Catalunya. Aquest dret es pot aplicar també en segones i terceres 
transmissions d’habitatges anteriorment adquirits per grans tenidors.  

D’aquesta manera, es reforcen els mecanismes de l’administració per fer efectiu 
el retorn social del rescat bancari. El dret de tanteig i retracte a favor de les 
administracions permet mobilitzar aquests habitatges per destinar-los a famílies 
en situació d’especial vulnerabilitat i ha evitat la venda d’aquests pisos a fons 
d’inversió internacional que podrien haver portat a una nova dinàmica 
especulativa. 

Una altra de les mesures dutes a terme pel Govern per impulsar la compra 
d’habitatges per tanteig i afavorir l’accés a habitatge assequible han estat els 
convenis signats entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
de Finances per concedir crèdits bonificats a ajuntaments i entitats del tercer 
sector per adquirir habitatges per tanteig.  

 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/nova-llei4_2016/prophabbuits/!ut/p/z1/tZHNbsIwEIRfhR5ytHaJndQcUan4EdCqqDTxBTmuQ4yCE4iB9u1rql6KRCMO9WVl7-pbzwwISEBYeTRr6UxlZenvqYhX_Lk3HHEWTvFlwrAfjQfDMWcUkcFb24Dwbbxy-ghLECCUdbUrIJWFUjLAk84CbPT-qE0ToLZNp6yULJuOf7Dnajpyc7BObrV1fsJWR0nKUhu2CrEbB1jvq7qQWXYwrjnza2XeIe3GVFHMIhLSPCNM9yLCZayIUlHUy8M4lyz0ekTbl1Mv-f6q5GEXFjfuvADy5cADp5wuHudI8YndDJx8S_gjFB9ruJ89zNYeK11BjM0rSH4sh6TNckguLIfkl-Uebza7nej7aCvr9IeD5F-yrbevW07jfD4nMuOfp1G5vvsCGgcO6w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/serveis/ens%20locals%20veinals%20i%20ajuntaments/nova-llei4_2016/prophabbuits/!ut/p/z1/tZHNbsIwEIRfhR5ytHaJndQcUan4EdCqqDTxBTmuQ4yCE4iB9u1rql6KRCMO9WVl7-pbzwwISEBYeTRr6UxlZenvqYhX_Lk3HHEWTvFlwrAfjQfDMWcUkcFb24Dwbbxy-ghLECCUdbUrIJWFUjLAk84CbPT-qE0ToLZNp6yULJuOf7Dnajpyc7BObrV1fsJWR0nKUhu2CrEbB1jvq7qQWXYwrjnza2XeIe3GVFHMIhLSPCNM9yLCZayIUlHUy8M4lyz0ekTbl1Mv-f6q5GEXFjfuvADy5cADp5wuHudI8YndDJx8S_gjFB9ruJ89zNYeK11BjM0rSH4sh6TNckguLIfkl-Uebza7nej7aCvr9IeD5F-yrbevW07jfD4nMuOfp1G5vvsCGgcO6w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://incasol.gencat.cat/ca/inici
https://www.parlament.cat/document/actualitat/58578.pdf
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El Govern aprova abonar 20 euros addicionals als 
advocats d’ofici que presentin els escrits en català  

 L’Executiu prorroga i modifica un Conveni amb el CICAC per 
impulsar l’ús de la llengua catalana a la justícia 

 Amb la modificació, el complement per escrit en català passarà dels 
14 als 20 euros, un increment del 43% 

 Aquest complement retributiu s’abonarà als advocats del torn 
d’ofici que s’acollin voluntàriament al programa 

El Govern ha aprovat avui l’acord per modificar i prorrogar durant l’any 2022 el 
Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de Justícia, i el Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de 
Catalunya (CICAC). Amb aquest acord, l’Executiu autoritza bonificar amb 20 
euros addicionals aquells professionals de l’advocacia que actuen en els 
supòsits de defensa de torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta i que s’hagin 
acollit voluntàriament al programa. Aquest import, que s’incrementa un 43 % 
respecte al que es pagava fins ara, es bonificarà per cada actuació escrita en 
llengua catalana, com ara una demanda, un recurs o una contestació a la 
demanda. 

Com a requisit, els advocats que s’hi inscriuen han de vetllar perquè els 
ciutadans tinguin garantit el dret a ser atesos en català durant tot el procés 
judicial, han de presentar tots els escrits en català quan el client ho sol·liciti i 
han de demanar al jutjat que la documentació es notifiqui en català. 

L’objectiu de l’increment retributiu és incentivar l’ús de la llengua catalana entre 
els professionals del dret, aconseguir una major incidència de l’ús del català en 
l’àmbit de la justícia, promoure una millora dels resultats i fer efectiu el dret 
d’opció lingüística dels ciutadans que escullin relacionar-se en aquest idioma 
amb l’Administració de justícia. 

Inversió de 233.200 euros 

La prorroga i modificació proposades comportarà la transferència per part del 
Departament de Justícia de la quantia màxima de 233.200 euros al Consell dels 
Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya (CICAC). 

El CICAC i els col·legis, ateses les despeses que els genera la posada en marxa 
i l’execució del programa, percebran un complement per actuació realitzada 
pels professionals d’1,2 euros per actuació. 

El Departament farà el lliurament de fons al CICAC mitjançant bestretes 
trimestrals, un cop rebuts els certificats del trimestre anterior. 
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El CICAC ha de lliurar aquests complements als advocats un cop hagi rebut 
l’import de la transferència, per períodes trimestrals, de forma separada i amb 
independència de les compensacions que puguin correspondre als 
professionals. 

Baix ús del català a la justícia 

El nombre de total de sentències redactades en català el 2020 a tots els jutjats 
de Catalunya és de 14.455, xifra que representa un 7,44 % del total de 
sentències fetes durant aquest període. Si comparem aquesta dada respecte a 
la de l’any anterior, observem que hi ha un descens d’un 1 % en el global de tot 
el territori. Per demarcacions, aquest descens es produeix especialment a 
Barcelona, a Barcelona comarques i a Tarragona, mentre que a Girona i a 
Terres de l’Ebre el percentatge d’ús del català en les sentències ha augmentat 
lleugerament, ja que ha passat d’un 15,51 % el 2019 a un 17,04 % (Girona) i 
d’un 3,69 % el 2019 a un 4,44 % el 2020 (Terres de l’Ebre). 

Pel que fa als documents generats en català pels diferents operadors jurídics a 
través del sistema e-justícia.cat, només un 9,47 % és en català. Per 
demarcacions, destaca Girona, amb un 35,05 %; a continuació, Lleida, amb un 
17,63 %; després, les demarcacions de Barcelona comarques, Terres de l’Ebre 
i Tarragona, amb un 7,89 %, un 6,50 % i 6,40 % respectivament. Per acabar, la 
demarcació de Barcelona ciutat, amb un 4,31 %, és on hi ha un ús més escàs 
del català. La pràctica totalitat de jutjats dels àmbits civil, contenciós 
administratiu, social, mercantil i seccions civils de les audiències treballen amb 
el sistema informàtic de tramitació processal e-justícia.cat.  

Bateria de mesures 

El programa s’emmarca en un seguit d’actuacions que el Departament de 
Justícia, ha emprès els darrers anys adreçades a incrementar l’ús del català a 
l’Administració de justícia, amb l’objectiu de revertir la greu i preocupant situació 
pel que fa a la presència de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia, i fer 
efectiu el dret d’opció lingüística dels ciutadans que escullin relacionar-se en 
aquest idioma. 

Entre les darreres actuacions, hi ha la signatura el passat 13 de desembre d’un 
conveni entre 18 entitats i institucions catalanes i andorranes per desenvolupar 
durant 4 anys el portal web “Compendium.cat”, un catàleg de recursos 
lingüístics gratuït i en línia que aglutinarà de forma ordenada i actualitzable més 
de 300 recursos de llenguatge jurídic català, com bases de dades 
terminològiques, manuals d’estil o formularis jurídics, entre d’altres. 

A més, el Departament també atén les sol·licituds de traducció, correcció i 
assessorament lingüístics de totes les oficines judicials de Catalunya; ofereix 
cursos sobre drets lingüístics per a personal titular o interí que està en actiu i 
per al personal de la borsa d’interins que està fent els cursos de formació 
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general, i ofereix cursos de català i de llenguatge jurídic amb la col·laboració 
dels col·legis d’advocats.  
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El Govern destinarà 288 milions d’euros a garantir el 
funcionament i les millores de les depuradores 
metropolitanes durant 4 anys 

 El conveni signat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona  s’articula 
en tres eixos (costos d’explotació, millores i reposicions i 
redaccions de projecte) i s’aplicarà a set depuradores, amb una 
població equivalent de 6,3 milions de persones 

 L’acord, finançat amb els recursos procedents del cànon de l’aigua, 
es basa en la implementació de noves formes de col·laboració més 
eficients i descentralitzades, estables en el temps, amb majors 
garanties i basades en la confiança mútua 

 L’ACA, en el seu darrer Consell d’Administració, va aprovar un 
conveni marc per assolir acords amb altres Entitats Locals d’Aigua 
a fi de millorar l’eficiència en la gestió dels sistemes de sanejament 

El Govern ha aprovat el conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
que fixa les dotacions pressupostàries per garantir l’adequat sanejament de les 
aigües residuals per als pròxims 4 anys (2021-2024) amb l’objectiu de garantir 
el funcionament de set sistemes de sanejament en l’àmbit metropolità (Begues, 
Gavà-Viladecans, Sant Adrià de Besòs, el Prat de Llobregat, Montcada i Reixac, 
Sant Feliu de Llobregat i Vallvidrera), per donar servei a 6,3 milions de 
persones.  

L’acord, que preveu una inversió total de 288 milions d’euros, s’articula en tres 
eixos: d’una banda, els recursos per garantir el funcionament de les 
depuradores (236 milions d’euros a repartir entre 2021 i 2024); inversions per a 
reposicions i millores (49,4 milions d’euros a repartir entre 2021 i 2024), i 
aportacions per dur a terme la redacció de projectes constructius (2,6 milions 
d’euros entre 2021 i 2024).  

Millorar la coordinació amb el món local 

Aquest conveni s’emmarca en el nou model de conveni aprovat pel Consell 
d’Administració de l’ACA el passat 9 de desembre, destinat a millorar el 
finançament del sanejament de les aigües residuals per als ens locals. La 
proposta, destinada als ens gestors dels sistemes públics de sanejament que 
estiguin constituïts com a Entitats Locals d’Aigua, fixa la possibilitat de signar 
convenis, de manera individualitzada i per a un període de 4 anys, amb l’objectiu 
de definir un marc d’atribució dels recursos per finançar les despeses 
d’explotació, de reposició i d’inversió corresponents als sistemes públics de 
sanejament en alta, fent possible una millor planificació de les actuacions a dur 
a terme i la millora de la gestió del servei de sanejament en alta. 

El model de conveni determina, amb una metodologia comuna per fixar una 
atribució adequada i sostenible, com es faran les atribucions de recursos per 
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atendre les despeses d’explotació, reposició i millores i les inversions 
necessàries per assegurar el funcionament i manteniment correctes de les 
instal·lacions del sistema públic de sanejament, de manera que es garanteixi la 
qualitat de l’aigua, atenent els criteris de dissenys de les infraestructures i els 
límits fixats a l’autorització d’abocament. 

Les possibles noves inversions es destinaran a finançar la redacció de projectes 
i a estudis d’actuacions previstes a la planificació. Aquesta iniciativa es basa en 
la implementació de noves formes de col·laboració més eficients i 
descentralitzades, estables en el temps, amb majors garanties i basades en la 
confiança mútua.  

Actualment, hi ha 533 depuradores en servei a Catalunya que sanegen les 
aigües residuals del 97,1 % de la població. El model de sanejament de 
Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per 
assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació. 
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El Govern rep més de 5 milions d'euros de l’Estat per 
finançar 10 nous òrgans judicials 

 Van ser creats i posats en funcionament els anys 2019 i 2020  

 
El Govern rebrà 5.263.825,03 euros de l’Estat com a ampliació dels mitjans 
traspassats a la Generalitat en matèria de provisió de mitjans materials i 
econòmics per al funcionament de l’Administració de Justícia. Concretament, 
aquesta transferència es destinarà a les despeses corrents i inversions de 10  
nous òrgans judicials creats a Catalunya el 2019 i 2020.   

La  consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha informat avui al Govern 
que la ministra Isabel Rodríguez García i ella mateixa, en la seva condició 
respectiva de presidenta i vicepresidenta de la Comissió Mixta de 
Transferències Estat-Generalitat, van donar la seva conformitat amb l’acord 
d’ampliació de mitjans traspassats en matèria d’Administració de Justícia els 
dies 14 i 15 de desembre de 2021. 

Relació dels nous òrgans judicials  

 Jutjat de 1a Instància número 8 de Sabadell. 

 Jutjat de 1a Instància número 10 de Sabadell. 

 Jutjat de 1a Instància número 9 de Lleida. 

 Jutjat Social número 34 de Barcelona. 

 Jutjat Social número 35 de Barcelona. 

 Jutjat de 1a Instància número 7 de Girona. 

 Jutjat de 1a Instància número 60 de Barcelona. 

 Jutjat de 1a Instància número 8 de Reus. 

 Jutjat Social número 3 de Terrassa. 

 Jutjat Mercantil número 12 de Barcelona. 
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El Govern amplia el Pla d’implementació de la 
Finestreta Única Empresa (FUE) fins al 2023 

 Amb aquesta ampliació, el Pla podrà donar compliment a les 
previsions incloses a la Llei 18/2020 de facilitació econòmica, 
que han d’estar enllestides en l’horitzó de 2023 

 La FUE és un projecte estratègic impulsat per la Generalitat 
des de 2011, amb l'objectiu de propiciar un canvi de model de 
relació entre empreses i Administració que faciliti l'activitat 
econòmica, basat en la confiança en l'empresariat 

 Actualment, la FUE ja és present al 97% dels municipis de 
Catalunya i ofereix servei al 77% de la població 

El Govern ha acordat avui ampliar fins al 2023 el Pla d’implementació de la 
Finestreta Única Empresa (FUE), amb l’objectiu de donar compliment a les 
previsions incloses a la Llei 18/2020 de facilitació econòmica, que han d’estar 
enllestides en l’horitzó de 2023. 

Entre les previsions que contempla la Llei 18/2020, s’inclou l’obligació de les 
administracions públiques catalanes d’adaptar-se al model de relació amb les 
empreses de la FUE, i l’obligació d’incorporar els procediments administratius a 
la cerca guiada i les col·leccions de dades estandarditzades al Directori 
d’empreses, establiments i registres. La llei, aprovada fa tot just un any, dona 
un termini de dos anys per complir aquestes obligacions.  

La FUE és un projecte estratègic impulsat per la Generalitat des de 2011, amb 
l'objectiu de propiciar un canvi de model de relació entre empreses i 
Administració que faciliti l'activitat econòmica, basat en la confiança en la tasca 
de l'empresariat. La seva missió és oferir serveis integrats, accessibles, digitals 
i proactius a les empreses i els professionals amb la voluntat d’esdevenir un 
punt únic de relació amb totes les administracions, en la gestió dels tràmits 
administratius vinculats a la seva activitat, siguin de la Generalitat, locals o 
estatals.  

Actualment, la FUE ja és present al 97 % dels municipis de Catalunya i ofereix 
servei al 77 % de la població. Pel que fa al catàleg de tràmits, actualment 
incorpora un total de 701 tràmits, gairebé el doble que el 2011 (381 tràmits). Així 
mateix, al llarg de 2021, la FUE ha tramitat més de 500.000 expedients, el 98 
% dels quals en format electrònic. Des de la seva posada en marxa, la tramitació 
d’expedients a través de la FUE ha crescut en general i, en especial, la 
tramitació electrònica (el 2014, per exemple, dels 93.236 expedients tramitats 
només el 37 % van ser per via electrònica).  
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El Govern aprova les personalitats i esdeveniments que 
commemorarà l’any 2022 

 Entre les efemèrides que recordarà el 2022, es troben la fundació de 
l’Ateneu Barcelonès; els 500 anys de l’Arribada d’Ignasi de Loiola a 
Manresa; els naixements de la pedagoga Francesca Bonnemaison, 
la política Natividad Yarza, el fotògraf Francesc Català-Roca, el 
poeta Gabriel Ferrater i l’escriptor Joan Fuster  

El Govern ha acordat quins seran els esdeveniments i les personalitats que 
seran objecte de commemoració per part de la Generalitat de Catalunya el 
pròxim any 2022. L’objectiu és posar en relleu, recuperar i divulgar la memòria 
d’esdeveniments i personalitats històriques, artístiques, científiques o culturals, 
que han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans. 

La proposta ha estat elaborada per la Comissió de Commemoracions, l’òrgan 
col·legiat encarregat d’impulsar i proposar els esdeveniments i personalitats que 
han de ser objecte de commemoració per part de la Generalitat.  

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya celebrarà enguany els següents 
esdeveniments, amb els corresponents departaments responsables, que en 
desenvoluparan totes les actuacions necessàries: 

 100 anys de l’inici de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. 
Departament de Cultura. 

 150 anys de la Fundació de l’actual Ateneu Barcelonès. Departament de 
Cultura. 

 500 anys de l’Arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa. Departament de 
Justícia. 

 750 anys de la Recopilació dels Costums de Tortosa i dels Costums de 
la Mar. Departament de Justícia. 

De la mateixa manera, aquest any també celebrarà les efemèrides de les 
següents personalitats:  

 50 anys de la mort d’Esperança Bru Oller, promotora de l’educació de les 
dones i la cultura (Departament d’Educació). 

 100 anys del naixement de Maria Matilde Almendros i Carcasona, actriu 
i locutora de ràdio  (Departament d’Igualtat i Feminismes). 

 100 anys del naixement de Júlia Bonet Fité, emprenedora, empresària, i 
fundadora de Perfumeries Júlia (Departament d’Empresa i Treball). 
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 100 anys del naixement de Francesc Català-Roca, fotògraf. 
(Departament de Cultura). 

 100 anys del naixement de Gabriel Ferrater i Soler, poeta, crític, traductor 
i lingüista (Departament de Cultura). 

 100 anys del naixement de Joan Fuster i Ortells, escriptor, intel·lectual. 
(Departament de Cultura). 

 100 anys del naixement de Jordi Sabater i Pi, primatòleg (Departament 
de Recerca i Universitats). 

 100 anys del naixement de Ramon Trias Fargas, economista i polític. 
(Departament d’Economia i Hisenda). 

 150 anys del naixement de Francesca Bonnemaison i Farriols, 
pedagoga, escriptora i promotora de l'educació de les dones. 
(Departament d’Igualtat i Feminismes). 

 150 anys del naixement de Natividad Yarza Planas. Mestra, miliciana, 
política, primera alcaldessa de Catalunya (Departament d’Igualtat i 
Feminismes). 
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El Govern aprova concedir el Guardó Pau Casals a 
l'actriu Núria Espert  

 El guardó reconeix la trajectòria d’excel·lència a l’escena d’Espert, 
tant en l’àmbit de la interpretació com en la direcció de teatre, òpera 
i cinema 

El Govern ha acordat concedir el Guardó Pau Casals a la projecció internacional 
de la cultura catalana i per a la seva representació a l’actriu Núria Espert i 
Romero. A proposta de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga Ibáñez, es 
concedeix el guardó a l’actriu per la seva excel·lent trajectòria artística en l’àmbit 
de la interpretació i direcció en el món del teatre, l’òpera i el cinema, amb què 
ha contribuït a la projecció internacional de la cultura catalana. 

El Guardó Pau Casals és un reconeixement destinat a personalitats rellevants 
de l’àmbit cultural català per la seva contrastada implicació en la tasca de difusió 
i projecció exterior de la cultura catalana. Per tant, el guardó té una doble 
finalitat: d’una banda, distingir les personalitats rellevants de l’àmbit cultural 
català que hagin contribuït decisivament a la projecció exterior de la cultura 
catalana i, de l’altra, atorgar a les persones guardonades l’honor d’exercir durant 
dos anys naturals, de manera altruista i gratuïta, sota la denominació de legat o 
legada d’honor de la cultura catalana, tasques específiques de representació, 
promoció i projecció de la cultura catalana arreu del món. 
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NOMENAMENTS 

Jesús Fierro, nomenat nou director general de Polítiques de Muntanya i 
del Litoral 

Nascut a Tremp l’any 1961.  

És graduat en Direcció d’Empreses Tecnològiques per la Universitat Ramon 
Llull i entrenador de bàsquet. Ha estat president del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell (2007-2019), diputat a la Diputació de Lleida (2003-2007) i regidor i tinent 
d’alcalde a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell en àrees de responsabilitat de 
governació, hisenda, urbanisme i policia municipal (2003-2019). Prèviament, 
també ha exercit càrrecs de direcció a l’empresa privada. Ha estat president del 
Grup d’Acció Local (Leader) Alt Urgell – Cerdanya (2003-2019). 

Igualment, ha estat vinculat durant molts anys al món del bàsquet, inicialment 
com a jugador, després com entrenador i també com a membre de la junta 
directiva. 


