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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA
ACORD GOV/105/2021, de 13 de juliol, pel qual es creen els òrgans de coordinació dels fons Next
Generation EU a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Com a resposta als efectes derivats de la crisi provocada per la COVID-19 i per encarar la recuperació
postpandèmia, la Unió Europea ha creat diversos instruments que han de contribuir a accelerar la recuperació,
transformar les economies i construir una societat més sostenible, digital i resilient. El més singular d'aquests
instruments és el Next Generation EU (NGEU), dotat amb 750.000 milions d'euros que es desemborsaran als
estats membres durant el període 2021-2026. Al seu torn, el NGEU es divideix en diversos fons entre els quals
destaquen el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (672.500 milions d'euros), que és la peça angular i de
major volum, i el paquet REACT-EU (47.500 milions d'euros).
Per garantir el màxim retorn econòmic i social dels fons, els estats han hagut de presentar a la Comissió
Europea, per a la seva aprovació, un pla nacional de recuperació i resiliència amb un esforç inversor i
reformador substancial.
El Pla de recuperació, transformació i resiliència de l'Estat espanyol, que va rebre l'aval de la Comissió Europea
el mes de juny passat, conté un total de 212 actuacions entre reformes i inversions, distribuïdes en 10
polítiques palanca i 30 components, i preveu la cogestió de les comunitats autònomes sobre la base del que
s'estableixi en les diverses conferències sectorials.
El volum dels fons a gestionar, així com la complexitat i diversitat d'instruments a través del quals es
canalitzaran, requereixen d'uns mecanismes de coordinació de caràcter intern a l'Administració de la
Generalitat per assegurar la coherència, la complementarietat i l'eficàcia de les actuacions de tots els
departaments i entitats del seu sector públic relacionades amb els fons Next Generation EU.
És bàsic compartir la informació, i establir la metodologia per identificar iniciatives elegibles i per fer el
seguiment de l'execució i la posterior avaluació, amb l'objectiu de maximitzar la captació de recursos per
projectes a Catalunya i donar compliment als requeriments que planteja la Comissió Europea.
La major part dels grans projectes, pel seu caràcter transformador i el seu impacte en l'economia, la societat o
el territori, tenen un caràcter transversal, que implica diversos àmbits sectorials.
La coordinació interdepartamental esdevé un element clau per assegurar l'èxit de projectes que ajudin a
transformar el país i per superar els reptes que planteja la gestió de l'instrument Next Generation EU, per la
qual cosa es proposa la creació d'una comissió interdepartamental, al màxim nivell, que comptarà alhora amb
un òrgan d'assistència i suport, òrgans de coordinació que integraran a representants de tots els departaments.
L'article 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que el Govern pot crear comissions
interdepartamentals amb la finalitat d'examinar i coordinar assumptes d'àmbit concret i específic que afectin
diversos departaments, i que la norma de creació n'ha de fixar la composició, la presidència, les funcions, la
durada i les normes de funcionament.
Per tot això, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda i de la consellera de la Presidència, el Govern

Acorda:

1. Crear la Comissió Interdepartamental de govern per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels Fons
Next Generation EU.
1.1 La Comissió té per funció la planificació, priorització i seguiment dels projectes a realitzar amb els fons
Next Generation EU.
1.2 La Comissió té la composició següent:
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a) La presidència, que correspon al president o presidenta de la Generalitat.
b) La vicepresidència, que correspon al conseller o consellera competent en matèria de fons europeus.
c) Les vocalies, ocupades pel vicepresident o vicepresidenta del Govern i per totes les conselleres i consellers i
per les persones titulars de la secretaria del Govern, de les secretaries generals de la Presidència, de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, d'Economia i Hisenda i de les secretaries d'Afers Econòmics i
Fons Europeus i d'Empresa i Competitivitat.
d) La secretaria és exercida per la persona titular de la Secretaria General d'Economia i Hisenda.
1.3 A instància de qualsevol dels seus membres, la presidència pot convidar a les sessions a altres persones
dels departaments de l'Administració de la Generalitat o a persones externes representants d'una institució,
entitat o organització que, per la seva especialitat, expertesa o coneixements, poden participar amb veu però
sense vot.
1.4 La Comissió adoptarà les regles o decisions necessàries respecte a la possibilitat de delegar l'assistència a
les reunions dels seus membres.
1.5 Per a l'exercici de les seves funcions, la Comissió es reuneix cada vegada que ho proposi la presidència a
instància de qualsevol dels seus membres.
1.6 La Comissió compta amb l'assistència i el suport de l'òrgan que es preveu en l'apartat següent, al qual pot
fer els encàrrecs i trametre les indicacions que consideri necessaris per al bon compliment de la funció que li és
pròpia. També ha de comptar amb una Comissió de seguiment i avaluació dels projectes finançats, constituïda
en el termini de tres mesos i integrada per representants dels agents socials i econòmics i del teixit de
l'economia social i solidària, d'acord amb la composició que s'estableixi en l'acord de creació.

2. Crear la Comissió Tècnica per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels Fons Next Generation EU
com a òrgan d'assistència i suport a la Comissió Interdepartamental prevista en el punt 1 d'aquest Acord.
2.1 La Comissió té les funcions següents:
a) Prestar l'assistència i el suport que li requereixi la Comissió Interdepartamental de govern per a la
Recuperació Econòmica i la Governança dels Fons Next Generation EU i proposar i preparar l'ordre del dia de
les seves sessions, d'acord amb les seves indicacions.
b) Impulsar, orientar i fer el seguiment de l'estratègia de recuperació econòmica en el marc dels fons europeus
Next Generation EU, prenent com a referència el Pla per a la reactivació econòmica i la protecció social i
l'informe Next Generation Catalonia.
c) Establir els mecanismes que assegurin l'absorció dels fons Next Generation per part dels departaments de la
Generalitat i garantir la coherència, complementarietat i eficàcia de les actuacions proposades.
d) Proposar els mecanismes de cooperació i coordinació amb altres administracions i institucions per establir les
sinergies necessàries que permetin maximitzar la captació de fons Next Generation a Catalunya.
e) Identificar els programes, les inversions i els grans projectes de transformació econòmica que siguin
susceptibles de rebre suport financer dels fons europeus Next Generation EU i que calgui impulsar de forma
prioritària.
f) Proposar a la Comissió Interdepartamental de Govern per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels
Fons Next Generation EU altres actuacions o plantejaments per a la reactivació i la transformació de l'economia
catalana.
g) Acordar el disseny dels criteris que contindran els plecs de les convocatòries, autoritzar el finançament dels
projectes i establir les mesures necessàries per a l'assoliment dels objectius establerts, d'acord amb les
indicacions de la Comissió Interdepartamental de govern per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels
Fons Next Generation EU.
2.2 La Comissió té la composició següent:
a) La presidència, que és exercida per la persona titular de la secretaria general del departament competent en
matèria de fons europeus, o persona en qui delegui, amb rang mínim de secretaria general o assimilat.
b) La vicepresidència, que és exercida per la persona titular de la Secretaria General del Departament de la
Presidència, o persona en qui delegui, amb rang mínim de secretari o secretària sectorial
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c) Les vocalies, que són exercides per les persones titulars de les secretaries generals de la resta de
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les secretaries d'Afers Econòmics i Fons
Europeus i d'Empresa i Competitivitat i d'un representant per cada un dels departaments, amb rang orgànic
mínim de sub-directora o sub-director general, que actuarà també com a referent departamental en el
seguiment dels fons Next Generation EU.
d) La secretaria que és exercida per la persona titular de la Direcció General de Coordinació
Interdepartamental.
2.3 La presidència de la Comissió, d'acord amb els assumptes a tractar, pot convidar a les sessions a altres
persones dels departaments de l'Administració de la Generalitat o a persones externes representants d'una
institució, entitat o organització que, per la seva especialitat, expertesa o coneixements, poden participar amb
veu però sense vot.

3. Consell del Diàleg Social de Catalunya
El Consell del Diàleg Social de Catalunya, creat pel Decret llei 9/2020, de 24 de març, com a òrgan col·legiat de
participació institucional i permanent, de caràcter tripartit, que vetlla pel desenvolupament del diàleg i la
concertació social, s'estableix com a òrgan principal de coordinació de l'acció de govern i de la seva Comissió
Interdepartamental prevista al punt 1 d'aquest Acord amb els agents socials en l'àmbit dels fons Next
Generation EU.

4. Governs locals
Els governs locals participen en la governança dels fons Next Generation EU per mitjà dels òrgans multilaterals
o bilaterals previstos legalment i, en particular, per mitjà del Consell de Governs Locals, de la Comissió de
Govern Local de Catalunya, de la Comissió Mixta Generalitat - Ajuntament de Barcelona i de la Comissió
Bilateral Govern de la Generalitat - Conselh Generau d'Aran, sens perjudici dels mecanismes ordinaris de
col·laboració entre el Govern i l'Administració de la Generalitat i els governs locals.

5. L'assistència a les sessions de les Comissions no genera cap dret econòmic en concepte d'indemnitzacions o
de dietes per drets d'assistència a cap dels seus membres.

6. En tot el que no preveu aquest Acord per al funcionament de les Comissions, és aplicable supletòriament la
normativa general reguladora dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

7. Les comissions tenen caràcter temporal i es dissoldran quan s'assoleixi el resultat que ha originat la seva
creació i se n'hagi fet la corresponent avaluació.

8. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de juliol de 2021

Xavier Bernadí Gil
Secretari del Govern

(21.195.006)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

