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El Govern aprova els criteris d’aplicació de la pròrroga 
dels pressupostos de la Generalitat del 2022 per al 2023 

 Els comptes actuals estaran vigents des de l’1 de gener i fins a 
l’aprovació i publicació de la llei de pressupostos per al 2023 

El Govern ha aprovat avui el decret que regula i estableix els criteris d’aplicació 
de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat del 2022 per al 2023. Uns 
comptes que seran vigents des del pròxim 1 de gener fins a l’aprovació i la 
publicació al DOGC de la llei de pressupostos per al 2023. D’aquesta manera, 
el decret de pròrroga permet garantir el funcionament de l’administració i la 
prestació dels serveis públics a la ciutadania mentre no s’aprovi el nou 
pressupost.  

En aquest sentit, es prorroguen els crèdits inicials de les despeses de tots els 
departaments de la Generalitat i el seu sector públic, a excepció dels crèdits per 
a despeses destinades a programes o actuacions que finalitzen a finals d’aquest 
exercici. Les despeses de capítol 1 (despeses de personal) s’ajusten a les 
dotacions pressupostades a 31 de desembre del 2022, mentre que, pel que fa 
a la resta de capítols, es prorroguen els crèdits inicials del 2022 ajustats a 
l’estructura orgànica actual.  
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Llum verda al Decret llei que autoritza la formalització 
d’operacions d’endeutament i la concessió d’avals i 
garanties durant el període de pròrroga pressupostària 

 D’aquesta manera, l’administració catalana podrà fer front a les 
amortitzacions que vencen durant l’exercici 2023 i que no poden 
ajornar-se 

El Govern ha aprovat el Decret llei de necessitats financeres del sector públic 
en pròrroga pressupostària. Aquesta norma permet a la Generalitat i a les 
entitats del seu sector públic formalitzar operacions d’endeutament en qualsevol 
modalitat mentre no s’aprovin els nous comptes. D’aquesta manera, 
l’administració catalana podrà fer front a les amortitzacions que vencen durant 
l’exercici 2023 i que no poden ajornar-se. 

El volum total d’aquestes operacions no podrà superar el límit autoritzat per la 
Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a aquest any, incrementat pels imports que es derivin dels 
programes d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa 
d’estabilitat pressupostària. Així mateix, es regula l’atorgament d’avals i de 
garanties que seran necessàries per atendre les necessitats de l’any 2023. 
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El Govern aprova modificacions tècniques en l’impost 
sobre el patrimoni per equiparar-lo amb el nou tribut de 
l’Estat a les grans fortunes 

 Aquests canvis, que tenen una vigència de dos anys, permeten que 
la recaptació per aquest impost es quedi a Catalunya en lloc de fer-
ho a la Hisenda espanyola  

El Govern ha aprovat avui un decret llei que introdueix modificacions a l’impost 
sobre patrimoni per equiparar-lo al nou impost de solidaritat a les grans fortunes 
promogut per l’Estat. Aquestes modificacions, de caràcter tècnic, seran 
temporals. La seva vigència estarà vinculada a l’existència del nou impost 
estatal, que inicialment té una durada prevista de dos anys. Les modificacions 
plantejades al decret llei, per tant, també seran vàlides durant dos anys. 

Si no es realitzessin aquestes modificacions, la Generalitat de Catalunya podria 
perdre recaptació en favor de l’Estat. L’objectiu dels canvis, en conseqüència, 
és ajustar les tarifes per tal que l’Agència Tributària de Catalunya no es quedi 
sense uns ingressos que anirien a parar a la Hisenda espanyola. 

Es preveu que l’Estat aprovi el nou impost a les grans fortunes amb efectes 
sobre els patrimonis d’aquest mateix 2022. Atès que es vol coordinar les 
modificacions de l’impost sobre el patrimoni amb el nou tribut estatal, cal que 
els canvis s’apliquin abans que acabi l’any. Això impedeix, per tant, que els 
canvis es puguin efectuar per la via ordinària d’una llei. 

La nova tarifa de l’impost que es proposa implica crear un nou tram a partir dels 
20 milions d’euros de patrimoni que estarà gravat amb un tipus del 3,48%. Això 
generarà per a la Generalitat una recaptació de 12 milions d’euros que, en cas 
contrari, els contribuents afectats pagarien a la Hisenda espanyola.  



 

 

Acords de Govern. 20.12.2022  

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

 

5 

El Govern regula per decret llei l’adaptació de l’impost 
sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la 
incineració i la coincineració  

 Amb el Decret llei aprovat avui es garanteix que no s’alterarà el destí 
que, fins a la data, s’ha donat als recursos derivats de la recaptació 
del cànon sobre la disposició del rebuig dels residus que ha estat 
vigent a Catalunya 

 Es garanteix l’eficàcia i els efectes que fins ara han generat els 
diversos cànons regulats, i es garanteix la continuïtat del seu 
caràcter finalista sota la gestió de l’Agència de Residus de 
Catalunya 

El Govern ha aprovat avui el Decret llei pel qual s’estableixen mesures 
d’adaptació a l’impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la 
incineració i la coincineració, i per a la subrogació de l’Ens d’Abastament 
d’Aigua Ter-Llobregat en el conveni regulador del finançament i l’explotació de 
la xarxa d’abastament de la Llosa del Cavall 

L’impost, creat per la Llei estatal 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls 
contaminats per a una economia circular, entrarà en vigor l’1 de gener de 2023, 
i pot ser cedit a les comunitats autònomes que ho sol·licitin, com és el cas de 
Catalunya. 

Vist que la cessió es produirà abans de finalitzar aquest 2022, el Govern adopta 
aquest Decret llei amb la finalitat de donar continuïtat a la fiscalitat ambiental 
que fins ara ha aplicat sobre les activitats de disposició final dels residus, que 
ha permès el foment de la prevenció, la preparació per a la reutilització i el 
reciclatge dels residus, amb la fracció orgànica com a fracció preferent i 
l’educació ambiental per tal de desincentivar aquestes activitats de gestió de 
residus. 

En aquest Decret llei es regula que el nou tribut tindrà caràcter finalista i que es 
mantinguin els tipus actualment aplicables per poder conservar i millorar el nivell 
de polítiques públiques que actualment du a terme l’Agència de Residus de 
Catalunya envers la protecció del medi ambient en l’àmbit dels residus. Queden 
regulats els imports de gravamen que s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 
2023. 

D’aquesta manera, es garanteix l’eficàcia i els efectes que fins ara han generat 
els diversos cànons regulats per la Llei 8/2008, de 10 de juliol, i es garanteix la 
continuïtat del seu caràcter finalista sota la gestió de l’Agència de Residus de 
Catalunya. 

El cànon de residus fins ara aplicat a Catalunya ha estat un model que ha 
permès avançar en polítiques de prevenció i recuperació de residus, i ha estat 
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defensat àmpliament per tots els sectors: món local, món empresarial i entitats 
ambientalistes. Ara, amb aquest Decret llei se li vol donar continuïtat i poder 
continuar avançant en la millora de la gestió dels residus. 

Conveni regulador del finançament i explotació de la xarxa d'abastament 
de la Llosa del Cavall 

L’any 2008 es va signar el conveni regulador per al finançament i explotació de 
la xarxa d’abastament de la Llosa del Cavall entre la Societat Estatal Aguas de 
las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED), l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) i l’Ens d’Abastament d’Aigua. En virtut d’aquest conveni, l’ACA i l’Ens 
d’Abastament d’Aigua (ATLL) s’obligaven a retornar a ACUAMED el cost de la 
construcció de la nova xarxa d’abastament per a la seva integració a la xarxa 
Ter-Llobregat. Arran de la privatització de la gestió d’ATLL l’any 2012, les 
obligacions fruit del conveni del 2008 van passar a ser assumides per la 
Generalitat de Catalunya. 

L’acord de Govern que avui s’ha aprovat retorna al seu origen el deute pendent 
amb ACUAMED en relació amb la construcció de la xarxa de la Llosa del Cavall 
i, en aquest sentit, l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, creat pel Decret 
Llei 4/2018, de 17 de juliol, se subroga en la posició de l’Administració de la 
Generalitat en el Conveni signat el 7 de juliol de 2008 entre la Societat Estatal 
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED), l’Agència Catalana de 
l'Aigua (ACA) i l’extingit Ens d’Abastament d’Aigua (ATLL) (actualment, 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya) i, en conseqüència, assumeix 
els drets i obligacions que corresponguin a l’Administració de la Generalitat 
derivats d’aquest. Així mateix, l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha 
d’atribuir a ATL els fons necessaris per compensar els eventuals desequilibris 
pressupostaris que la subrogació pugui generar. 
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El Govern atorga un ajut de 89 milions d’euros a Seat 
fins al 2026 per fer possible l'electrificació de Martorell 
en el marc del projecte ‘Future Fast Forward’ 

 Amb aquesta subvenció directa es garanteix que a Martorell s’hi 
fabricaran vehicles elèctrics 

El Govern ha autoritzat avui el Departament d’Empresa i Treball a atorgar els 
pròxims quatre anys una subvenció directa a Seat, que arribarà als 89 milions 
d’euros, per fer possible l’electrificació de la planta de Martorell, en el marc del 
projecte Future Fast Forward. Del total dels ajuts, 60 milions d’euros són fons 
propis del Govern i els 29 milions d’euros restants provenen d’una transferència 
directa del govern espanyol.  

Seat inicia el projecte de transformació anomenat Future Fast Forward amb el 
qual vol liderar l'electrificació de la indústria de l'automoció i ser un element clau 
dels plans globals d’electrificació del grup Volkswagen. 

El projecte té com a objectiu posar en marxa la fabricació d’una nova família de 
cotxes compactes elèctrics (Small BEV) a la factoria de Martorell. Per això, Seat 
ha d’endegar un procés d’adaptació dels centres productius, iniciar les 
corresponents activitats de desenvolupament del producte i procés per fabricar 
cotxes elèctrics, i, capacitar els treballadors per assegurar que assoleixen les 
competències necessàries per afrontar aquesta transformació. 

El projecte és clau, ja que tindrà un impacte en tota la cadena de valor del sector 
de l’automoció a Catalunya. Té una capacitat tractora perquè arrossega el 
conjunt de la indústria de l’automoció; garanteix el present i el futur de Martorell 
i els milers de llocs de treball, i impulsa Catalunya per fer un pas endavant i 
continuar sent un referent de l’automoció del sud d’Europa. En aquest sentit, 
aquest projecte s’alinea amb l’objectiu del govern de reindustrialitzar Catalunya 
en clau verda i innovadora. 

Seat és l’empresa industrial més important de Catalunya, amb una facturació 
de 9.564 milions d’euros el 2021 i una plantilla de 14.590 persones a 31 de 
desembre de 2021 i ara mateix és l’únic fabricant de vehicles amb planta 
productiva a Catalunya. 
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El Govern destina 9 milions d’euros a la condonació del 
deute acumulat per les famílies en situació de pobresa 
energètica el 2021 

 La Generalitat de Catalunya cancel·la així el 50% del deute generat 
l’any passat i Endesa n’assumirà l’altra meitat 

 Drets Socials avançarà el total de l’aportació pública, però les 
diputacions, l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona han expressat la 
voluntat de col·laborar amb una aportació del 15% de l’import 

El Govern ha aprovat avui el pagament de 8.974.258,57 euros a Endesa per 
sufragar la meitat del deute acumulat l’any passat per 41.000 famílies en 
situació de pobresa energètica, tal com va anunciar en una compareixença al 
Parlament el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadès. L’altre 
50% de l’import serà assumit per la companyia i, d’aquesta manera, s’eixugarà 
el deute total de 2021, que és de 17.948.517,13 euros, segons dades de la 
subministradora. 

La Generalitat de Catalunya i Endesa van signar el primer trimestre de 2021 un 
conveni per a la concertació de mesures de suport a les famílies en situació de 
pobresa energètica relacionada amb subministraments de gas, electricitat i 
l’eficiència energètica. En el marc d’aquest conveni, es va acordar treballar 
conjuntament per cercar vies de col·laboració i corresponsabilitat que 
permetessin combatre la pobresa energètica i garantir el subministrament dels 
serveis bàsics d’electricitat i de gas perquè ningú quedés exclòs per raons 
econòmiques.  

En aquest conveni s’establia la creació d’un Fons d’Atenció Solidària per 
finançar els ajuts destinats a tots els clients protegits per la Llei 24/2015 i la 
normativa estatal. Aquest fons havia de ser finançat com a mínim en un 50% 
per Endesa, i com a màxim, en un 50% per les administracions públiques. 
Enguany, el Departament de Drets Socials i Endesa han acordat replicar la 
fórmula que es va fer servir per finançar la part corresponent del deute del bienni 
2019-2020, mitjançant l’atorgament d’una subvenció pel 50% del valor del deute 
acumulat el 2021 pels consumidors vulnerables. En aquest sentit, atès que la 
xifra generada per impagaments és de prop de 18 milions d’euros, la Generalitat 
destinarà una subvenció directa de 8.974.258,57 euros a la companyia per 
cobrir el total de la part de finançament públic. Amb aquest acord es cancel·larà 
el deute de 41.000 famílies, a qui ja no es reclamaran els imports pendents. 

D’altra banda, les quatre Diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona han expressat la voluntat política de col·laborar amb 
la Generalitat de Catalunya per vehicular els ajuts necessaris perquè les 
famílies en risc d’exclusió residencial no tinguin cap deute amb la companyia 
Endesa en relació amb les factures de l’exercici 2021. Així, si bé el Departament 
de Drets Socials ha assumit l’avançament de l’aportació pública, que suposarà 
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el 50% dels 17.948.517,13 euros totals del deute, s’ha previst que les 
administracions locals en sufraguin el 15% (2,69 milions distribuïts segons 
criteris poblacionals i territorials), de manera que el Govern català n’acabi 
assumint el 35% (6,28 milions). 

En aquest sentit, s’iniciarà la tramitació de les aportacions econòmiques del 
món local per compensar l’avançament efectuat per la Generalitat de Catalunya, 
a través de l’instrument jurídic que acordin bilateralment Drets Socials amb 
cadascuna de les Diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament 
de Barcelona. 

Per la seva banda, Endesa haurà de presentar, com a màxim el 28 de febrer de 
2023, la justificació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la 
subvenció. S’acceptaran les factures de la llista facilitada per Endesa, 
corresponents a les empreses Energía XXI Comercializadora de referència 
SLU, que haurà d’aportar un compte justificatiu amb informe d'auditor 
territorialitzat pels àmbits territorials corresponents a les províncies de 
Tarragona, Lleida i Girona, per les respectives Diputacions; el municipi de 
Barcelona per l’Ajuntament de Barcelona; la resta dels municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per aquest mateix ens local, i la resta dels municipis 
de la província no inclosos en l’AMB, per la Diputació de Barcelona. 

Paral·lelament a aquesta actuació per combatre les situacions de vulnerabilitat 
energètica, el Departament de Drets Socials continua treballant amb un grup 
interdepartamental per a l’abordatge integral de la pobresa energètica del qual 
formen part la Direcció General de Relacions Interdepartamentals, la Direcció 
General d’Energia, la Direcció de l’Agència Catalana del Consum i la Direcció 
General de Serveis Socials. L’objectiu del grup és el disseny d’un pla de treball 
en aquest àmbit.  
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El Govern aprova realitzar un programa pilot que 
combina millores d’eficiència energètica amb la 
intervenció social contra la pobresa energètica 

 Acompanyarà persones vulnerables en l’obtenció de l’IMV i 
avaluarà l’impacte de les diferents mesures combinades 

El Consell Executiu ha aprovat un conveni amb el Govern espanyol per realitzar 
un programa pilot d’intervenció social multidisciplinari per millorar la situació de 
pobresa energètica de persones en risc d’exclusió social que resideixen en un 
habitatge públic. Amb una dotació d’11 milions d’euros, el projecte combinarà 
ajuts per a la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica d’habitatges 
residencials, actuacions de capacitació i l’acompanyament social de persones 
en risc d’exclusió.  

El projecte té l’objectiu de millorar la inclusió social i s’emmarca en el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. Es durà a terme a través del 
Departament de Drets Socials i la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, 
en conveni amb la Secretaria General d’Objectius i Polítiques d’Inclusió i 
Previsió Social del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. El 
projecte, amb 2.000 unitats familiars participants, inclourà una avaluació per 
comprovar l’impacte que tenen les diferents actuacions combinades. Hi 
col·laborarà l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). 

Es finançarà amb un màxim d’11 milions d’euros procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència de la Unió Europea (UE), a través dels pressupostos 
generals de l’Estat. Pel que fa a la subvenció, el 58,6% es farà efectiu amb 
caràcter anticipat i, el 41,4% restant, un cop comprovada l'execució de 
l'actuació. Les subvencions es destinaran al desenvolupament d'itineraris 
d'inclusió social amb persones beneficiàries de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), i la 
seva avaluació. 

Per una banda, el projecte vol aconseguir la millora de l’eficiència energètica 
d’habitatges residencials a través d’obres de millora i/o rehabilitació. Alhora, es 
capacitarà les persones participants per tal que puguin adaptar els seus hàbits 
de consum energètic i les seves tarifes de subministraments bàsics a les seves 
necessitats i possibilitats econòmiques. 

Les inversions en habitatge es duran a terme a partir d'un diagnòstic tècnic 
inicial realitzat per empreses especialitzades en la rehabilitació energètica. 
S'executaran en habitatges de titularitat pública i que siguin de titularitat o 
gestionats per l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC). 

Com a programa pilot, es duran a terme dues accions complementàries amb 
diferents persones d’entre les participants: 
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 S’acompanyarà 1.000 llars participants cap a l’obtenció de l’Ingrés Mínim 
Vital (IMV) per una millora en relació amb els seus ingressos mínims. 

 S’oferirà acompanyament comunitari a 400 famílies per trencar amb 
situacions d’aïllament social que pateixin, que poden representar un llast 
per al seu progrés social.  

Així, les 2.000 unitats familiars participants es distribueixen en quatre grups 
d’intervenció diferents: 

 Grup de tractament 1: assessorament per a la millora de l'eficiència 
energètica i hàbits de consum (pot incloure assessorament per a 
l'obtenció *IMV i acompanyament comunitari). 

 Grup de tractament 2: inversions en habitatge per millorar l'eficiència 
energètica (pot incloure assessorament per a l'obtenció *IMV i 
acompanyament comunitari). 

 Grup de tractament 3: inversió en habitatge per millorar l'eficiència 
energètica i assessorament per a la millora de l'eficiència energètica i 
hàbits de consum (pot incloure assessorament per a l'obtenció *IMV i 
acompanyament comunitari). 

 Un quart grup (Grup de Control), de 500 persones, que no rebrà cap 
tractament. 

Des de la perspectiva metodològica, la implementació dels tractaments es 
realitzarà des de l'òptica o la mirada de la intervenció social i comunitària, 
potenciant així els vincles de les unitats familiars amb la comunitat. Això serà 
fonamental per garantir la participació de les famílies al llarg de tot el projecte i 
serà un element clau per enfortir el compromís amb el projecte i millorar-ne així 
l’impacte. 

Avaluació de les mesures 

La intervenció vol contrastar l’efecte de diferents tractaments en la disminució 
de la pobresa energètica i, en concret, vol avaluar si les inversions de millora 
de l’eficiència energètica en habitatges són suficients per reduir la pobresa 
energètica o, per contra, són més efectives si es complementen amb accions 
d’assessorament i acompanyament. Els resultats de l’avaluació serviran per 
comprovar quines polítiques han estat efectives (han aconseguit resultats) i 
eficients (balanç cost/inversió) amb l’objectiu de poder transferir aquest 
coneixement a altres territoris. 

La intervenció social simultània sota el paradigma d’un programa pilot avaluable 
nodrirà el Departament de Drets Socials de dades qualitatives d’impacte que 
permetran prendre decisions futures en relació amb la priorització de les 
polítiques públiques i de les inversions dels pressupostos públics per pal·liar la 
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situació de pobresa energètica. Al mateix temps, permetrà disposar d’informació 
rellevant per a la implementació de programes clau, com ara l’acompanyament 
en el procés de sol·licitud de l’IMV o l’acompanyament comunitari, entre altres 
qüestions. 
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El Govern oficialitza la integració de tres centres 
educatius a la xarxa pública i amplia la plantilla del 
Departament d’Educació 

 Es tracta de l’Institut Escola Projecte de Barcelona, de l’Institut 
Escola Maria Miret de l’Hospitalet de Llobregat i de l’Institut Miquel 
Biada de Mataró, que ja han iniciat la seva activitat com a centres 
públics el curs escolar 2022-2023 

 El Govern ha aprovat la creació administrativa dels centres i 
l’ampliació de la plantilla de personal en més de 170 professionals 
per atendre les necessitats derivades d’aquestes integracions 

El Govern ha aprovat avui, a través del Departament d’Educació, l’acord pel 
qual es creen administrativament dos instituts escola i un institut per integració 
a la xarxa pública de la Generalitat de Catalunya. Concretament, es tracta de 
l’Institut Escola Projecte de Barcelona (anteriorment Escola Projecte, privada 
concertada), de l’Institut Escola Maria Miret de l’Hospitalet de Llobregat (abans 
conegut com a Acadèmia Cultura, privada concertada) i de l’Institut Miquel 
Biada de Mataró (fins al curs passat, de titularitat municipal), que han iniciat la 
seva activitat com a centres públics el curs escolar 2022-2023. 

Tots tres centres educatius es van integrar a la xarxa pública de la Generalitat 
fruit d’un acord mutu entre el Departament d’Educació i la titularitat de cada 
centre. Aquesta actuació es regula en el Decret llei 10/2019, del procediment 
d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, que 
té l’objectiu de donar resposta de forma urgent a les necessitats d’escolarització 
en una zona determinada, i al mateix temps, enfortir el sistema públic 
d’educació.  

El Govern també ha autoritzat al Departament d’Educació la corresponent 

ampliació de la plantilla de personal per atendre les necessitats derivades de la 

integració d’aquests tres centres. En aquest sentit, s’han creat 170,52 dotacions 

de personal docent 
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El Govern aprova l’oferta d’ocupació pública ordinària 
del 2022 amb 6.133 places 

 S’orienta a la reducció de l’índex de temporalitat, la tecnificació de 
les plantilles i el reforç dels sectors essencials 

El Govern ha aprovat una oferta d’ocupació pública ordinària amb un total de 
6.133 places, de les quals 2.740 corresponen a cossos docents no universitaris, 
1.541 a personal estatutari dels serveis de salut, i 880 al cos de Mossos 
d'Esquadra. La resta es distribuiran de la manera següent: 498 places de 
personal d'administració i tècnic; 230 de bombers; 144 de serveis penitenciaris, 
i 100 d’agents rurals. 

Aquesta oferta d’ocupació pública és l’ordinària de l’any 2022, a diferència de 
l’oferta d’ocupació pública d’estabilització, aprovada per Acord de Govern el 
passat 24 de maig. Tot i que no sigui específica d’estabilització de l’ocupació 
temporal, és un dels instruments que ha de contribuir a assolir l’objectiu final 
prioritari de situar la taxa de temporalitat a l’Administració de la Generalitat per 
sota del 8% a data 31 de desembre de 2024.  

El nombre de places de l’oferta deriva de la taxa de reposició fixada per la Llei 
de Pressupostos de l’Estat per al 2022. La distribució la fa el Govern de la 
Generalitat, fent ús de les seves potestats d’autoorganització i tenint en compte 
la possibilitat de cessió i acumulació entre sectors i les necessitats de personal 
per a una millor i més eficient prestació del servei públic.  

En aquest sentit, i en la mateixa línia que les darreres ofertes públiques 
d’ocupació que estan en fase d’execució, aquesta oferta s’orienta a la cobertura 
de les necessitats prioritàries en aquest moment: a avançar en la reducció de 
l’índex de temporalitat estructural en l’ocupació pública, a la tecnificació de les 
plantilles i al reforç d’aquells sectors que es consideren essencials. 

D’altra banda, de conformitat amb la normativa bàsica aplicable, es reservarà 
un mínim del 7% del total de places ofertes perquè siguin cobertes per persones 
amb discapacitat, i el 2% d’aquestes places per a persones que acreditin 
discapacitat intel·lectual.  
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El Govern aprova els mecanismes per posar en marxa 
la nova estratègia RIS3CAT 2030 

 Es crea el Comitè gestor del Mecanisme de Descoberta 
d’Oportunitats, l’òrgan col·legiat que s’encarregarà d’articular la 
governança de la nova estratègia 

  Es reforça l’equip tècnic per impulsar la RIS3CAT 2030 amb la 
creació d’un Programa Temporal amb 18 noves places finançades 
amb fons europeus  

El Govern ha donat llum verda a la creació dels instruments per poder posar en 
funcionament la nova RIS3CAT 2030, l’Estratègia de recerca i innovació per a 
l’especialització intel·ligent de Catalunya, en el marc de finançament dels fons 
europeus regionals (FEDER) per al període 2021-2027.  

En aquest sentit, en primer lloc, es crea el Comitè de Gestió del Mecanisme de 
Descoberta d’Oportunitats. Aquest és un òrgan col·legiat del qual en formaran 
part com a vocals un representant de cadascun dels departaments que han 
dissenyat la nova estratègia i que són els següents: Empresa i Treball, Acció 
Exterior i Unió Europea, Educació, Recerca i Universitats, Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, Interior, Territori, Salut, Cultura i Igualtat i 
Femenismes. La presidència d’aquest òrgan anirà a càrrec del secretari d’Afers 
Econòmics i Fons Europeus, i la vicepresidència correspondrà al director 
general de Fons Europeus i Ajuts d’Estat. 

La principal funció del Comitè serà articular tot el sistema de governança de la 
RIS3CAT 2030. Això es tradueix, per exemple, en promoure la implicació de 
tots els actors rellevants de la nova estratègia -administracions, universitats, 
centres de recerca i tecnològics, empreses i entitats i associacions de la societat 
civil-; o garantir l’alineament de la RIS3CAT amb els plans de Govern, entre 
d’altres.  

En segon lloc, s’aprova el Programa temporal de recursos humans per al 
desplegament del Mecanisme de Descoberta d’Oportunitats. La finalitat és 
reforçar l’equip humà i dotar la Generalitat dels recursos necessaris per 
desplegar l’estratègia, és a dir, donar suport als processos de detecció 
d’oportunitats i al disseny, execució i monitoratge de les diferents iniciatives i 
projectes que surtin de la RIS3CAT. El programa, finançat amb fons europeus, 
preveu la incorporació de 18 treballadors del cos superior de l’administració 
(grup A) i té una durada prevista de tres anys. 

La RIS3CAT 2030, 7 ‘agendes compartides’ adaptades als nous reptes 

Les estratègies per a l’especialització intel·ligent (RIS3) -RIS3CAT a Catalunya-
, van ser impulsades per la Unió Europea l’any 2014 com una aposta per 
convertir el coneixement i la innovació en una prioritat, amb nous projectes 
d’inversió cofinançats amb fons europeus (FEDER). L’objectiu era aconseguir 
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un impacte en el desenvolupament econòmic i social dels territoris en particular 
i del conjunt d’Europa en general. Gràcies a aquesta estratègia durant el 
període 2014-2020 a Catalunya es van impulsar iniciatives per un valor de 936 
milions d’euros, executades per 563 entitats d’arreu del territori.  

Ara, la nova RIS3CAT 2030 s’ha actualitzat i dissenyat amb la voluntat de fer 
front als nous reptes globals com el canvi climàtic, la contaminació, el 
malbaratament de recursos, la desocupació, l’increment de les desigualtats 
socials, o l’envelliment de la població, i la pandèmia de la COVID-19 entre 
d’altres. En aquest sentit, la nova estratègia, s’ajusta al Reglament (UE) 
2021/1060 de fons europeus durant l’actual període pressupostari. 

L’instrument per aconseguir aquesta transformació econòmica territorial és el 
de les ‘agendes compartides’ que s’articulen a partir dels coneguts com 
“processos de descoberta d’oportunitats” o de “descoberta emprenedora”, 
mitjançant els quals els actors dels territori identifiquen els reptes i els àmbits 
d’actuació prioritaris i, conjuntament, dissenyen i implementen programes, 
actuacions i projectes per avançar cap a un model socioeconòmic més verd, 
digital, resilient i just. La RIS3CAT 2030 preveu l’impuls de set agendes 
compartides en els àmbits següents: 

 Un sistema alimentari sostenible, just, equitatiu i saludable 

 Un sistema d’energia i recursos neutre en emissions i respectuós amb el 
medi ambient 

 Un sistema de mobilitat i logística sostenible 

 Un sistema sociosanitari universal, sostenible i resilient 

 Un sistema educatiu i de generació de coneixement reflexiu, anticipatiu, 
inclusiu i responsiu 

 Un sistema industrial sostenible i competitiu 

 Un sistema cultural integrador de les persones, del territori i de la història 
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El Govern aprova la destinació dels 3,6 milions d’euros 
del Fons de Loteries per a la Prosperitat i Cohesió 
Social de l’any 2022 

El Govern ha aprovat avui la destinació del total de 3.559.338,73 euros 
d’ingressos públics nets que nodreixen el Fons de Loteries per a la Prosperitat 
i la Cohesió Social, obtinguts amb la comercialització del joc de loteria durant 
l’any 2022. El mes de maig passat, l’Executiu va aprovar els criteris de gestió 
d’aquest fons i la creació de la Comissió Gestora, encarregada d’elaborar 
l’informe tècnic a partir del qual el Govern pot decidir els projectes que rebran 
finançament. 

Així, la Comissió del Fons, presidida pel secretari general d’Economia i en la 
qual participen representants de la Secretaria d’Hisenda, de la Direcció General 
de Pressupostos, de la Intervenció General i del Departament de Drets Socials, 
ha informat favorablement transferir els 3,6 milions d’euros del Fons de Loteries 
per a la Prosperitat i Cohesió Social de l’any 2022 al Departament de Drets 
Socials, perquè dugui a terme les inversions, programes i actuacions següents: 
 

Projecte Import en 

euros 

Servei de teràpia familiar específica i intensiva amb els infants 

menors de 6 anys i les seves famílies 

1.000.000,00 

Atenció a les persones sense llar 1.000.000,00 

Desplegament del Servei d’assistent personal a persones amb 

trastorn de l’espectre autista (TEA) i discapacitat intel·lectual 

1.559.339,73 

Total 3.559.338,73 

 

Els projectes 

Servei de teràpia familiar específica i intensiva amb els infants menors de 
6 anys i les seves famílies: El Departament de Drets Socials durà a terme una 
prova pilot amb la finalitat de preservar la unitat familiar i el benestar dels infants 
que es troben en situació de risc greu mitjançant models d’intervenció de 
teràpies familiars especialitzades. L’objectiu és evitar que situacions de risc de 
desprotecció d’infants i adolescents acabin esdevenint situacions de 
desemparament que, amb un treball específic i intensiu amb l’infant i la seva 
família, s’haurien pogut impedir. D’aquesta manera, també es reduiran les 
tuteles d’infants per part de la Generalitat. La durada de la prova pilot serà de 
dos anys i es podrà ampliar un any més. 

Atenció a les persones sense llar: El Departament de Drets Socials promourà 
accions de prevenció i d’apoderament de les persones en situació de 
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sensellarisme, acompanyant-les al llarg del procés de recuperació, d’acord amb 
les seves necessitats, expectatives i diversitat. Es prestarà especial atenció a 
dones sense llar i a persones amb malalties cròniques i necessitat de cures que 
es troben sense llar. També es farà formació als professionals del sector i es 
reforçarà el treball d’implementació del model per a persones sense llar housing 
first i housing led. L’objectiu de la mesura és reduir el nombre de persones que 
dormen al carrer i ajudar-les a consolidar els seus projectes individuals de vida 
autònoma mitjançant l’acompanyament socioeducatiu. 

Projecte pilot per al desplegament del Servei d’assistent personal a 
persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i discapacitat 
intel·lectual: El Departament de Drets Socials durà a terme un projecte pilot 
per al desplegament del Servei d’assistent personal a persones amb trastorn de 
l’espectre autista (TEA) i discapacitat intel·lectual, proporcionant el suport 
necessari a la persona, per tal que aquesta pugui dur a terme el seu projecte 
de vida amb la màxima autonomia i autodeterminació i pugui exercir els seus 
drets en igualtat d’oportunitats amb tota la ciutadania. El servei proporcionarà 
suport en els desplaçaments a les activitats laborals, ocupacionals i/o 
formatives i en les activitats que la persona realitza de forma habitual, dintre i 
fora de la llar, donant suport a la vida autònoma i a la integració social i 
comunitària. Amb l’import assignat, es podrà prestar servei d’assistència 
personal a unes 44 persones. 
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El Govern autoritza el conveni per garantir el 
funcionament i les millores en 12 depuradores del 
Bages i el Moianès, amb una inversió de 27 milions  

 L’acord, que subscriurà l’Agència Catalana de l’Aigua i la 
Mancomunitat de Municipis del Bages, tindrà una durada de 4 anys 
(2022-2025) i fixa el pressupost per garantir el funcionament de les 
depuradores, les reposicions i millores i la redacció dels projectes 

 El conveni, finançat amb els recursos provinents del cànon de 
l’aigua, es basa en la implementació de noves formes de 
col·laboració més eficients, descentralitzades i estables en el temps 

El Govern ha autoritzat avui la subscripció del conveni entre l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) i la Mancomunitat de Municipis del Bages, que fixa les 
dotacions pressupostàries per a garantir l’adequat sanejament de les aigües 
residuals per als pròxims 4 anys (2022-2025) en un total de 12 sistemes de 
sanejament de les comarques del Bages i el Moianès. 

L’acord, que preveu una inversió superior als 27 milions d’euros, s’articula en 
tres eixos: per una banda, els recursos per garantir el funcionament de les 
depuradores (19,6 milions d’euros a repartir entre 2022 i 2025); inversions per 
a reposicions i millores (7,1 milions d’euros a repartir entre 2022 i 2025) i 
aportacions per dur a terme la redacció de projectes constructius (452.600 
euros entre 2022 i 2025).  

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 9 de desembre de 2021, destinat a millorar el 
finançament del sanejament de les aigües residuals per als ens locals. La 
proposta, adreçada 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 
atendre les despeses d’explotació, reposició i millores, així com les inversions 
necessàries per assegurar el correcte funcionament i manteniment de les 
instal·lacions del sistema públic de sanejament, de manera que es garanteixi la 
qualitat de l’aigua, tenint en compte els criteris de dissenys de les 
infraestructures i als límits fixats a l’autorització d’abocament. 
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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 
mútua confiança. 

Fins a la data, s’ha signat aquesta modalitat de conveni amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Consorci Besòs Tordera (CBT).  

Sanejament a Catalunya 

Actualment, hi ha 541 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les 
aigües residuals de més 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 autoritza Avançsa a desvincular-se de 
l’empresa Districlima 

 El preu de venda de les accions, amb un valor de 1.759,75 euros, 
significa per a Avançsa una rendibilitat de l'operació (TIR) del 
10,64% 

El Govern ha autoritzat Avançsa, Empresa de Promoció i Localització Industrial 
de Catalunya del Departament d’Empresa i Treball, a desvincular-se de 
l’empresa Districlima. El Govern considera que la presència d’Avançsa en el 
capital de la companyia ja no és necessària perquè la companyia ha assolit 
l’objectiu de l’entrada de la participació. 

La participació en la companyia Districlima va ser subscrita per l’empresa 
pública Eficiència Energètica, SA l’any 2003. La companyia va ser constituïda 
per a l’explotació i el manteniment de les instal·lacions de generació i distribució 
de calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració a cinc edificis del Fòrum 2004 
durant un període de 25 anys.  

El preu de venda de les accions, amb un valor de 1.759,75 euros, significa per 
Avançsa una rendibilitat de l'operació (TIR) del 10,64%.  
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El Govern aprova l’arrendament de 176 vehicles dels 
Mossos d’Esquadra per un import de 16,8 milions 
d’euros 

 Els nous vehicles es lliuraran el mes de novembre de 2023 i serviran 
per renovar el 70% de la flota de trànsit de Mossos 

El Govern ha aprovat l’arrendament de 176 vehicles dels Mossos d’Esquadra 
per un import total de 16,8 milions d’euros. Dels 176 vehicles, 105 són per a 
l’especialitat de trànsit i permetran renovar el 70% de la flota de turismes 
d’aquest àmbit. De fet, entre aquesta licitació i la que es va fer fa dos anys, la 
totalitat de la flota de trànsit de Mossos d’Esquadra quedarà renovada. 

La licitació permetrà avançar en la substitució periòdica dels vehicles de més 
antiguitat que van quedant obsolets. En el cas dels vehicles de la divisió de 
trànsit de Mossos, a banda de patir un ús intensiu, han quedat antiquats en 
relació amb les prestacions que permet la tecnologia actual. 

Entre aquests 176 vehicles, hi ha inclosos els 152 que van quedar deserts en 
la licitació publicada el mes de juliol passat. Els imports de licitació d’aquests 
152 vehicles han augmentat un 31,7% per fer front als canvis geopolítics dels 
darrers mesos. 

Així mateix, atès que a finals del 2023 s’ampliarà la divisió de Trànsit de Mossos 
amb 170 nous efectius, s’incorporaran també en aquesta licitació 24 vehicles 
retolats d’ampliació de la flota. 

El termini de lliurament previst és l’1 de novembre de 2023, amb un termini 
d’arrendament de 60 mesos. 
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NOMENAMENTS 

Departament de Justícia, Drets i Memòria 

Encarna Bodelón González, directora del Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada 

Nascuda a Barcelona (Barcelonès) l’any 1967. 

És doctora en Dret per la UAB. Té un postgrau en Criminologia CIDOB/ 
Erasmus de la Universitat de Rotterdam i un postgrau en Estudis de Dones de 
la Universitat d’Utrecht. Ha estat professora de Dret Penal i Criminologia a 
l’Escola de Policia de Catalunya i del grau de Criminologia de la UB, així com 
codirectora del Màster Oficial d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i 
vicedirectora de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere de 
Catalunya. 

Fins ara, ha estat professora titular de Filosofia del Dret a la Facultat de Dret de 
la Universitat de Barcelona (UB) —especialitzada en temes de drets de les 
dones — i professora del grau de Dret i del grau de Criminologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). 

Entre altres càrrecs, ha estat directora del Grup de Recerca Antígona de la UAB, 
de drets i societat en perspectiva de gènere; directora del Departament de 
Ciència Política i Dret Públic de la UAB; codirectora i fundadora dels postgraus 
Gènere i Igualtat i Violències Masclistes de la UAB, i fundadora i codirectora del 
màster en Feminismes Jurídics. D’altra banda, ha fet estades de recerca a 
Oxford, Nova York, Mèxic, San Juan de Puerto Rico i Amsterdam.  

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada és l’organisme adscrit 
administrativament al Departament de Justícia, Drets i Memòria que té com a 
funció principal la promoció de l’aprenentatge, la recerca i el coneixement en 
l’àmbit del dret i la justícia. Amb la missió de ser el laboratori d’idees dels 
organismes públics de la justícia a Catalunya, el centre acull també l’Observatori 
Català de la Justícia en Violència Masclista.  

 

David Font i Simón, director del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
CIRE 

Nascut a Gironella (Berguedà) el 1980. 

Economista i llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la UPF, 
també ha cursat el Programa Vicens Vives de lideratge i compromís cívic a 
Esade.  

Els últims 12 anys, ha estat vinculat amb la gestió pública local i supralocal. Ha 
estat director de l’Agència Catalana de Turisme del 2018 al 2021 i president del 
Consell Comarcal del Berguedà i, alhora, president de l’Agència de 
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Desenvolupament del Berguedà, entre 2015 i 2018. També és l’alcalde de 
Gironella (Berguedà) des del 2010.  

El nou director serà el màxim responsable del CIRE, l’empresa pública del 
Departament de Justícia, Drets i Memòria que s’encarrega de la formació 
ocupacional del treball productiu dins dels centres penitenciaris i educatius de 
justícia juvenil, i de la inserció sociolaboral de les persones internes que es 
troben en la darrera fase de la condemna. 


