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El Govern reclama la reparació integral i efectiva dels 
drets polítics violats d’acord amb el dictamen del 
Comitè de Drets Humans de l’ONU 

 L’Executiu considera que el dictamen té un important valor 
doctrinal en la protecció dels drets civils i polítics, i pot ser 
determinant en les sentències de la jurisdicció europea   

El Govern ha analitzat avui l’informe, presentat per la consellera de la 
Presidència, en relació amb el dictamen del Comitè de Drets Humans de l’ONU 
fet públic la setmana passada, segons el qual l’Estat espanyol ha violat el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics en suspendre els drets polítics d’Oriol 
Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull abans que hi hagués 
sentència ferma. 

L’informe, després d’analitzar amb detall el pronunciament de l’ONU, reclama a 
l’Estat que emprengui mesures de caràcter immediat per garantir que no es 
tornarà a repetir la violació dels drets polítics de cap ciutadà de Catalunya. El 
dictamen de Nacions Unides també insta l’Estat que li comuniqui en el termini 
de 180 dies les mesures que hagi adoptat per a la seva aplicació i li demana, 
així mateix, que publiqui el dictamen i li doni una àmplia difusió.  

El Consell Executiu considera que el dictamen constitueix un important 
document de valor doctrinal a tenir en compte en la interpretació de l’article 25 
del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, ja que estableix de forma molt 
clara els requisits per a la seva restricció. 

Tot i que els dictàmens del Comitè de Drets Humans de l’ONU no són 
sentències ni tenen caràcter vinculant per als estats, sí que són tinguts molt en 
compte tant pel Tribunal Europeu de Drets humans (TEDH) com pel Tribunal de 
Justícia de la UE (TJUE).  I, en aquest sentit, actualment hi ha pendent de 
resolució un recurs davant el TJUE del president Carles Puigdemont, en relació 
amb la seva immunitat com a diputat europeu, i diversos recursos al TEDH 
presentats per exconsellers de la Generalitat, les sentències dels quals sí que 
poden tenir conseqüències legals per a l’Estat espanyol.    

En aquest sentit, el Govern es veu reforçat jurídicament per exigir la derogació 
o modificació de l’article de la Llei d’Enjudiciament Criminal relacionat amb la 
suspensió automàtica de funcions o càrrecs públics, una vegada ferma la 
interlocutòria de processament i decretada la presó provisional per delicte 
comès per persones integrades o relacionades amb bandes armades o 
individus terroristes o rebels. Així mateix, insta la derogació o modificació 
d’altres normes que hi puguin estar relacionades per a la reparació del dany 
causat i, en particular, per evitar-ne la repetició en el futur. 

Així mateix, el Govern insta l’estat a fer efectiva de manera urgent la publicació 
i màxima difusió del dictamen del Comitè de Drets Humans de l’Organització de 
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les Nacionals Unides i reclama que es prenguin totes les mesures necessàries 
per a la reparació integral i efectiva dels drets polítics violats. 
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El Govern aprova el Pla estratègic de recerca i 
innovació en salut 2022-2027  

 El nou instrument de planificació i coordinació té per objectiu 
aportar solucions als problemes de salut de la ciutadania  

 El Pla disposarà d’una dotació pressupostària inicial de 52,5 milions 
d’euros  

El Govern ha aprovat el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 
2022-2027, un instrument de planificació i coordinació que defineix les línies 
generals de la recerca i la innovació del Departament de Salut, seguint les 
prioritats establertes pel Pla de Salut de Catalunya, i amb la coordinació i 
col·laboració del Departament de Recerca i Universitats.  

Una de les prioritats del Pla de salut de Catalunya 2021-2025 és reforçar la 
recerca i la innovació orientades a problemes prevalents de la població i a la 
sostenibilitat del sistema. D’aquesta manera, el Pla estableix que la recerca i la 
innovació són elements fonamentals per al progrés del sistema de salut, 
plantejats com a motors de transformació, que aporten solucions a la salut de 
les persones per mitjà de la integració i la generació de coneixement. L’objectiu 
del PERIS és desenvolupar un sistema integral de recerca i innovació 
d’excel·lència que contribueixi a promoure i protegir la salut i el benestar de les 
persones amb la prevenció i l’abordatge de la malaltia, i a preparar el sistema 
per als futurs reptes i necessitats. 

El pressupost destinat pel Departament de Salut a la recerca i innovació durant 
aquest any 2022 és de 52,5 milions d’euros, prop d’un 60% més del disposat 
l’any 2016, que va ser de 33 milions d’euros, i amb la previsió d’anar 
incrementant el pressupost entre 2 i 3 milions d’euros cada any. El PERIS 2022-
2027 es destinarà tant al finançament dels instituts i centres de recerca del 
sector públic com a aquells participats per la Generalitat. La convocatòria per a 
grups de recerca del PERIS 2022-2027 s’ha coordinat des del Departament de 
Recerca i Universitats, que està gestionant el Suport a Grups de Recerca (SGR) 
2021-2024, ja en fase d’avaluació, i amb una aportació de 39,3 milions d’euros 
per al desenvolupament de projectes científics. 

El Pla estratègic de recerca i innovació en salut ha comptat amb la participació 
de la comunitat acadèmica i científica, així com de la ciutadania representada 
pel Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.  

Objectius estratègics de futur i projectes assolit 

El PERIS 2022-2027 se centra en vuit objectius estratègics com a eix 
vertebrador, entre els quals destaquen l’impuls i la consolidació de la recerca 
clínica, l’excel·lència i reconeixement del sistema de salut de Catalunya a 
escala internacional; facilitar la recerca i la innovació tecnològica als 
investigadors per tal d’estimular la innovació, atraure i fidelitzar talent que 
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permeti una recerca i innovació d’alta qualitat, i incentivar la participació dels 
pacients, la ciència oberta i les bones pràctiques científiques.   

En el marc de l’anterior PERIS 2016-2020, es van fer convocatòries anuals 
d’ajuts a la recerca en salut per un valor acumulat de 10 milions d’euros i es van 
destinar 47,1 milions d’euros a 450 ajuts orientats a la incorporació i formació 
de personal investigador i assistencial en la recerca, principalment, en atenció 
primària i salut mental. 

El Departament de Salut, a través de la Direcció General de Recerca i Innovació 
en Salut (DGRIS), va obrir durant la pandèmia de la COVID-19 una convocatòria 
per a projectes de recerca aplicada sobre el SARS-COV-2 i la malaltia COVID-
19  per un import de 4 milions d’euros per a projectes a implementar durant l’any 
2020. Es van avaluar 42 propostes i es van atorgar 19 projectes de recerca. 
També, en coordinació amb la Direcció General de Recerca de l’actual 
Departament de Recerca i Universitats, es va convocar la línia d’ajuts 
Pandèmies 2020, amb què es van finançar projectes concrets de recerca en 
tots els àmbits del saber per valor de 7,5 milions d’euros. 

 

 

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/ambits-estrategics/recerca-innovacio/arxius/convocatoria-projectes-recerca-covid19.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/ambits-estrategics/recerca-innovacio/arxius/convocatoria-projectes-recerca-covid19.pdf
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/ambits-estrategics/recerca-innovacio/arxius/convocatoria-projectes-recerca-covid19.pdf
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El Govern potencia el transport transfronterer de 
mercaderies per ferrocarril 

 Autoritzat el conveni entre la Generalitat i l’Adif que permetrà 
l’accés en ample internacional de trens de fins a 750 metres a la 
terminal de Vilamalla 

 Les actuacions previstes comportaran una inversió estimada de 
13,7 milions d’euros, cofinançades per ambdues administracions 

El Consell Executiu ha autoritzat avui la subscripció d’un conveni entre el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i 
l’Administrador d’infraestructures ferroviàries (Adif), dependent de l’Estat, que 
estableix les actuacions a l’estació de viatgers de Vilamalla i el finançament 
necessaris per permetre l’accés en ample internacional de trens de fins a 750 
metres a la terminal de mercaderies de Vilamalla. Aquesta és una actuació 
estratègica per potenciar el transport transfronterer de mercaderies per 
ferrocarril i per al desenvolupament del Corredor Mediterrani ferroviari, clau per 
a la competitivitat de Catalunya i la lluita contra el canvi climàtic. La redacció 
dels projectes i l’execució de les obres corresponents comporten una inversió 
estimada de 13,7 milions d’euros, que serà cofinançada per ambdues 
administracions. 

El conveni de col·laboració té com a objectiu el disseny, el finançament i 
l’execució de les obres de remodelació i ampliació de l’estació de Vilamalla per 
millorar la versatilitat i prestacions de la terminal de Vilamalla, així com la 
implementació d'estàndards tècnics d'interoperabilitat per al transport ferroviari 
internacional de mercaderies a la Unió Europea. La terminal de Vilamalla, al 
costat de l’estació de viatgers, se situa en un punt estratègic de la xarxa, proper 
a la frontera francesa, i en un nus de connexió entre la línia d’alta velocitat i la 
línia convencional del Corredor Mediterrani.  

En concret, les actuacions previstes inclouran: 

 Prolongació d’una de les vies de l’estació de Vilamalla i execució d’una 
de nova. En aquestes, s’implantarà l'ample mixt, ibèric i estàndard, per a 
permetre l'expedició i recepció de trens de fins a 750 m i l'operativa de 
composició i partició de trens amb origen o destinació a la terminal de 
Vilamalla. 

 Adequació d’aparells de via, electrificació i instal·lacions de control, 
comandament i senyalització de l'estació de Vilamalla a la nova 
configuració funcional per a possibilitar l'encaminament de trens amb 
origen o destinació a la terminal de Vilamalla per les línies Girona-
Vilamalla-Portbou i Vilamalla-Figueres-Vilafant-Túnel del Pertús. 
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 Millora de l’accessibilitat a les andanes de l'estació de Vilamalla. 

 Implantació de l'ample mixt, ibèric i estàndard, al ramal d'accés a la 
terminal de Vilamalla i a la mateixa terminal, i adequació d’aquest a la 
nova configuració prevista a l'estació de Vilamalla. 

L'actual terminal de transport de mercaderies de Vilamalla, propietat de la 
Generalitat, té capacitat per gestionar composicions ferroviàries de mercaderies 
en dues vies paral·leles en ample ibèric, de 480 metres útils cadascuna, i un 
ramal d'accés des d’una de les vies de l'estació de viatgers de Vilamalla, de via 
única, electrificat i amb ample ibèric.  

El Govern, mitjançant l’empresa pública Cimalsa, vol promoure un centre 
logístic intermodal en els municipis del Far d'Empordà i Vilamalla, a 35 km de la 
frontera francesa, per a la circulació de mercaderies per ferrocarril i potenciar la 
permeabilitat de la frontera entre França i Espanya per a aquest tipus de 
transport. La terminal de Vilamalla és una de les infraestructures d’aquest centre 
logístic, del qual les actuacions recollides al conveni que avui s’autoritza 
representen una primera fase. 

La descarbonització del transport de mercaderies 

Per garantir el creixement socioeconòmic d’un territori, cal assegurar els 
accessos de les terminals logístiques intermodals a la xarxa principal de 
transport. A més, el transport ferroviari és una peça clau per a la 
descarbonització de la mobilitat. Per això, el Govern de la Generalitat ha 
assenyalat que, en el desenvolupament del Corredor Mediterrani, l’Estat té els 
accessos a aquestes terminals com a assignatura pendent i és una de les 
principals causes per la qual el transport ferroviari de mercaderies representa 
tan sols un 4%, molt per sota de la mitjana europea i del mandat de la UE, que 
obliga els estats a treure el 20% de les mercaderies amb tren abans del 2030. 
Així, ha inclòs les actuacions previstes per a la terminal de Vilamalla entre les 
actuacions a prioritzar en les infraestructures i serveis relacionats amb el 
Corredor Mediterrani. 
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El Govern aprova els criteris per considerar estratègic 
un projecte industrial i accelerar la seva posada en 
marxa 

 L’Executiu fixa una inversió mínima de 20 milions d’euros i la 
creació de 75 llocs de treball o més durant un període mínim de 3 
anys  

 L’acord completa el desplegament normatiu de la Llei de facilitació 
econòmica, que simplifica la presentació de documentació i retalla 
els temps dels tràmits amb les administracions 

 
El Govern ha aprovat els criteris que permeten determinar que un projecte 
industrial és estratègic per a l’economia del país. Així, l’Executiu completa el 
desplegament normatiu de la Llei de facilitació econòmica, orientada a una 
simplificació de processos i tràmits administratius. L’objectiu és possibilitar la 
màxima agilitat en la posada en marxa de qualsevol activitat econòmica i, 
singularment, els esmentats projectes estratègics, centrats en els àmbits 
industrial i de serveis a la producció. Aquesta priorització va vinculada amb 
l’objectiu del Govern de reindustrialitzar Catalunya en clau verda i innovadora.  

Així, els projectes que es considerin estratègics es podran beneficiar d’una 
agilitat que es traduirà en fins a 9 mesos de reducció en el termini ordinari per 
a la seva implantació, i un estalvi econòmic de fins a 390.000 euros. Els criteris 
específics aprovats són: 

 Suposar una inversió mínima en actius fixos productius de 20 milions 
d’euros. 

 Generar o mantenir un mínim de 75 llocs de treball directes durant un 
període mínim de 3 anys, a comptar des del moment en el qual s’inicia 
l’activitat objecte del projecte estratègic, amb el compliment del conveni 
de referència en l’àmbit sectorial de l’activitat de l’empresa. 

 Garantir, un cop materialitzat el projecte d’inversió, que el volum de 
compres, serveis i subministraments de l’empresa a proveïdors amb seu 
productiva a Catalunya (exclosos els serveis d’electricitat, aigua, gas i 
telecomunicacions), superi el 40%, sempre que aquest percentatge sigui 
possible a Catalunya. 

 Incorporar una actuació en l’àmbit de les energies renovables per a 
l’autoconsum de la mateixa activitat productiva, o bé una actuació en 
l’àmbit de la circularitat de l’economia i la sostenibilitat mediambiental. 
Aquesta actuació haurà d’estar quantificada en relació amb el seu 
impacte en el procés productiu. 
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Cal precisar que el primer i segon criteri es redueixen a 10 milions d’euros i 35 
llocs de treball en els àmbits de les Terres de l’Ebre, comarques de Lleida, l’Alt 
Pirineu i Aran, i la vegueria del Penedès, donades les seves característiques 
específiques de caràcter econòmic, social i territorial.  

Aquests condicionants han estat consensuats en el marc de la Comissió per a 
la Facilitació de l’Activitat Econòmica, que lidera Empresa i Treball, i que està 
conformada per diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i 
representants de l’administració local, les entitats municipalistes i les 
diputacions. Aquesta Comissió, a més, farà seguiment dels projectes 
estratègics que s’aprovin mitjançant un grup de treball específic, del qual el 
Govern també ha fixat avui la seva creació. 

Amb aquest Acord, el Govern completa un ventall normatiu clau per impulsar la 
millora de la competitivitat de Catalunya. L’Executiu preveu que la Llei de 
Facilitació Econòmica beneficiï 564.000 empreses i 362.000 autònoms del país 
gràcies a l’assumpció total del contacte telemàtic amb les administracions, 
l’aplicació del principi only once (només caldrà aportar una vegada les dades 
necessàries per completar els tràmits), i la priorització sempre que es pugui de 
la comunicació per sobre de la llicència.  
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El Govern destina 1M€ a la instal·lació d’una planta 
solar per abastir l’estació de bombament del regadiu 
del Segrià Sud 

 La Comunitat de Regants del Segrià Sud abasta els termes 
municipals d’Almatret, Llardecans, Maials, Serós i Torrebesses i 
disposa d’una superfície de regadiu de 6.189 hectàrees 

 
El Govern ha autoritzat destinar 1.089.780 euros a la instal·lació d’una planta 
solar aïllada, amb una potència de 527,5 kWp, a l’estació de bombament del 
regadiu del Segrià Sud, ubicada en el terme municipal de Seròs. La despesa es 
distribuirà en dues anualitats: 653.868 euros l’any 2022 i 435.912 euros l’any 
2023.  
 

La Comunitat de Regants del Segrià Sud abasta els termes municipals 
d’Almatret, Llardecans, Maials, Serós i Torrebesses i disposa d’una superfície 
de regadiu de 6.189 hectàrees. 
 
El consum d’energia elèctrica en la Comunitat de Regants es situa entorn als 
12,5 GWh anuals.  
 
El cost energètic ha esdevingut des dels seus inicis la principal despesa de les 
Comunitats de Regants que requereixen d’energia per impulsar aigua per regar. 
Així, la factura elèctrica és un factor econòmic limitant per a la viabilitat del 
regadiu, i per tant, un dels elements clau és la reducció del cost de l’electricitat. 
El bombament solar és una alternativa viable per reduir la despesa energètica, 
sent un recurs renovable que permet aportar valors positius reduint l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle i mitigant el canvi climàtic i els seus efectes. 
 
L’any 2019, la Comunitat de Regants va executar les obres per instal·lar una 
primera planta solar de 523 kWp, pel subministrament elèctric, en configuració 
aïllada, d’una bomba de l’estació, la qual es troba treballant a ple rendiment. 
 
Ara es projecta la construcció d’una planta solar fotovoltaica, amb una potència 
instal·lada de 527,5 kWp, pel subministrament elèctric a una bomba de nova 
instal·lació situada a l’interior de l’estació de bombament EB-2 del regadiu del 
Segrià Sud, per a la impulsió d’aigua fins a la bassa 3. 
 
El Departament d’Acció Climàtica duu a terme actuacions de regadiu eficients 
per garantir el reequilibri territorial i el desenvolupament econòmic i social del 
espais rurals. El projecte contribueix a aconseguir els objectius per a 
desenvolupar la transició energètica a Catalunya, cap a l’autoabastament 
energètic amb la reducció del consum d’energies convencionals, i complir els 
objectius de la Llei del canvi climàtic en matèria d’energia, un model energètic 
més net i sostenible amb la reducció de GEH (Estratègia catalana d’adaptació 
al canvi climàtic 2021-2030). 
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El Govern concedeix una subvenció de 3,6 milions 
d’euros per al control de mosquits i mosca negre a les 
Terres de l’Ebre i a la zona del baix Segre i Cinca 

El Govern ha concedit una subvenció directa al Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) per al finançament de les 
actuacions previstes al Pla d’actuació per a la prevenció i el control de les 
plagues de mosquits i mosca negra a les Terres de l’Ebre i la zona del baix 
Segre i Cinca per al període 2022-2025, per un import total de 3.597.280 euros. 

El COPATE és l’organisme que està duent a terme les actuacions previstes al 
Pla. Aquest organisme es va crear l’any 1991 amb la voluntat de donar 
continuïtat i consolidar les accions que els Ajuntaments del Delta de l’Ebre, els 
Consells Comarcals del Baix Ebre i Montsià i la Diputació de Tarragona. 

En els darrers anys, la problemàtica lligada als mosquits presents al Delta de 
l’Ebre han estat objecte de control exhaustiu i ha permès establir uns protocols 
d’actuació amb les diferents administracions presents en el territori a fi de poder 
executar al voltant d’unes 5.000 hectàrees de tractament en espais naturals i 
unes 6.000 hectàrees pel que fa als arrossars. La subvenció concedida per als 
pròxims quatre anys permetrà poder seguir executant i, si és possible, millorant 
aquest protocol, donat el caràcter fluctuant que presenta aquest territori i els 
canvis climàtics que ens afecten. 

L’altra encomana que també preveu el pla és continuar amb control de la mosca 
negra al tram baix del riu Ebre i, posteriorment, al tram baix del Segre i la part 
del Cinca català. Aquesta plaga, que en el seu dia va causar una gran 
problemàtica socioeconòmica i també sanitària, es troba actualment sota control 
gràcies al control larvari de la població d’aquesta espècie, que amb l’ajut de les 
diverses administracions implicades s’ha pogut desenvolupar i ha donat molt 
bons resultats.  

Finalment, aquesta subvenció plurianual permetrà executar les tasques 
encomanades pel Departament de Salut pel que fa al seguiment de les 
arbovirosis (virus transmesos per les mosques i mosquits) a les comarques de 
Tarragona i de Lleida. 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural impulsa aquest 
pla amb la col·laboració dels departaments de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori, d’Empresa i Treball, d’Economia i Hisenda i de Salut. 
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El Govern nomena Laureà Fanega Macías delegat a 
l’Àfrica Meridional 

 Aprovada el passat mes de maig, la Delegació que encapçalarà 
Laureà Fanega és de nova creació i tindrà seu a Pretòria, a Sud-
àfrica 

 La nova Delegació permetrà consolidar la presència catalana a 
l’Àfrica i estrènyer els vincles amb la regió de l’Àfrica Meridional, 
una de les portes d’entrada al continent 

El Govern ha aprovat nomenar Laureà Fanega Macías nou delegat a l’Àfrica 
Meridional per a un mandat de quatre anys. Fanega ha estat seleccionat 
després d’haver participat en el concurs convocat pel Departament d’Acció 
Exterior i Govern Obert per cobrir aquesta plaça, de la mateixa manera que s’ha 
fet amb els darrers delegats i delegades del Govern, amb un jurat integrat per 
un grup d’experts en l’àmbit internacional i de recursos humans del 
Departament. 

Aprovada el passat mes de maig en el marc de l’estratègia “Més Catalunya al 
món” del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, la Delegació que 
encapçalarà Laureà Fanega és de nova creació i tindrà seu a Pretòria, a Sud-
àfrica. Amb aquesta nova oficina, que representarà el Govern també a Angola i 
Moçambic, es dona un nou impuls a la presència catalana al continent africà, 
després de la creació de les delegacions al nord d’Àfrica i al Senegal. 
Concretament, la Delegació a l’Àfrica Meridional permetrà estrènyer els vincles 
amb aquesta regió, que és una de les portes d’entrada al continent, sobretot pel 
pol d’atracció econòmic que representa Sud-àfrica, però també com un aliat en 
la promoció de la democràcia i els drets humans. També cal destacar els 
projectes de cooperació al desenvolupament que s’executen a Moçambic, un 
dels països prioritaris de la cooperació catalana des dels seus inicis i del Pla 
Àfrica. 

Nascut el 1972 a Viladecans, el nou delegat Laureà Fanega és doctor en 
Ciències de l’Educació Física i l’Esport per la Universitat Ramon Llull, i compta 
amb un màster en Direcció Pública per ESADE i un màster en Direcció i 
Lideratge Públics per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, amb 
especialitat en Alta Gerència Pública. Fanega té més de 20 anys d’experiència 
al sector públic, tant en gestió local i municipal com en docència universitària. 
En tots dos àmbits ha tingut relació directa o indirecta amb projectes 
internacionals, com per exemple la posada en marxa del Segell de Turisme 
Esportiu de l’Hospitalet, entre d’altres. 

Pel que fa a la gestió pública, des de l’any 2008 Fanega ha estat cap del Servei 
d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de l’Hospitalet. També ha desenvolupat 
càrrecs tècnics a altres ajuntaments, com ara el Prat de Llobregat, Viladecans i 
Corbera de Llobregat. En l’àmbit acadèmic, ha exercit com a docent en diversos 

https://exteriors.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Nova-Noticia-01542
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centres universitaris, com ara la Universitat Pompeu Fabra, l’INEFC o la 
Universitat Ramon Llull, i també en altres entitats com l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, la Diputació de Barcelona o l’Associació Catalana de 
Gestors Esportius Professionals de Catalunya. 

Destaca també la seva participació en congressos d’abast nacional i 
internacional, així com la publicació de múltiples articles en revistes 
d’investigacions i premsa. D’altra banda, també va ser col·laborador en les 
cerimònies olímpiques i paralímpiques dels Jocs de Barcelona de 1992. 

 


