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El Govern aprova noves mesures de suport a les 
empreses per un import global de 166 milions d’euros 
 

• Es canalitzaran a través del Departament d’Empresa i Ocupació i 
van destinades al foment de la internacionalització, la innovació i 
l’emprenedoria a través de diverses línies d’incentius, ajuts i 
préstecs 

 
• Tenen com a objectiu contribuir a la recuperació econòmica, 

ajudar a la creació d'ocupació i millorar la competitivitat de 
determinats sectors com el de la motocicleta 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui noves mesures de suport a les 
empreses amb l’objectiu de contribuir a la reactivació econòmica i afavorir així 
la creació d’ocupació. A petició del Departament d’Empresa i Ocupació, el 
Consell Executiu ha aprovat diverses línies d’incentius, ajuts i préstecs per 
valor de 166 milions d’euros, destinats a fomentar la innovació, l’exportació, la 
internacionalització i l’emprenedoria, així com també a consolidar i millorar la 
competitivitat de determinats sectors productius, entre els quals destaca el de 
la motocicleta. 
 
Aquestes línies es canalitzaran a través del Departament d’Empresa i 
Ocupació, i més concretament a través de la Direcció General d’Indústria i 
ACC1Ó, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana, i s’articularan 
en diferents programes en forma d’ajuts directes o bé en concepte de línies de 
finançament.  
 
Aquests programes estan enfocats a fomentar la innovació tecnològica i 
transversal, la internacionalització tant des de la vessant exportadora com de 
la presència física a l’exterior, així com també la captació d’inversió estrangera 
directa i el foment de l'emprenedoria, en aquest cas, de base tecnològica. A 
aquest paquet de mesures s’afegeix una línia específica per a la consolidació i 
millora de la competitivitat de determinats sectors productius, entre els quals 
destaca el de l’automoció, i en concret el de la motocicleta. 
 
 
Mesures de suport a la innovació 
 
Pel que fa a la innovació, el Govern ha aprovat destinar un total de 41 milions 
d’euros per a iniciatives adreçades, entre d'altres, a impulsar el creixement i el 
canvi del model de negoci empresarial mitjançant el disseny i la implementació 
de millores operatives. Aquesta partida també preveu ajuts per estimular 
l’emprenedoria a la universitat i la comercialització de tecnologia universitària, 
així com incentius al desenvolupament innovador de nous productes per part 
de les pimes i projectes d’innovació tecnològica. 
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Mesures de suport a la internacionalització 
 
Pel que fa a la internacionalització, l'Executiu incentivarà amb 43 milions 
d’euros inversions comercials o productives a l’exterior,  projectes de “primera” 
exportació, així com també programes de cooperació empresarial per a la 
internacionalització, entre d’altres.  
 
 
Mesures de suport sectorial 
 
Quant a la consolidació i millora de determinats sectors productius, el Govern 
ha aprovat una línia de 56 milions d’euros per tal de fomentar-ne la 
competitivitat. Es tracta bàsicament de línies de finançament preferent per a 
actuacions de desenvolupament estructural i suport a projectes que permetin 
desenvolupar noves oportunitats de negoci. En aquest àmbit, cal destacar la 
línia específica que ha implementat l'Executiu de finançament de 12 milions 
d’euros per al sector de la motocicleta. Una línia que forma part i que de fet 
serà un dels eixos financers del Pla Estratègic per al Sector de la Motocicleta 
a Catalunya en el qual està treballant el Departament d’Empresa i Ocupació, 
conjuntament amb el sector. 
 
 
Mesures de suport a l’emprenedoria i a la cooperació empresarial 
 
Tot aquest conjunt de mesures de suport a l’empresa també preveuen una 
línia de finançament de 5,7 milions d’euros adreçada al foment de 
l’emprenedoria de base tecnològica. 
 
Les inversions empresarials d’alt impacte, amb 2,5 milions euros, i el 
desenvolupament de nuclis d’alta tecnologia, dirigida a projectes tractors de 
consorcis industrials d’R+D, amb 12,4 milions d’euros, són altres línies de 
suport que ha aprovat avui el Govern. 
 
En total el Consell Executiu ha donat llum verd a un paquet global de 
165.859.636 euros destinats a donar suport a l’empresa. D'aquests un 27,1% 
són ajuts directes i el 72,9% línies de finançament. 
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El Govern inicia la transformació del SOC per adaptar-
lo a les necessitats del mercat de treball 
 

• La reconversió es basa en tres eixos: innovació, integració i 
internacionalització 
 

• El SOC dissenyarà una xarxa territorial d’ocupació que garanteixi 
que tota la Cartera de Serveis arribi a totes les persones i 
empreses del país 
 

• Impulsarà programes a mida, flexibles i integrals que s’ajustin a la 
diagnosi social, ocupacional i econòmica del territori 

 
 
El Govern ha iniciat un procés de transformació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) per adaptar-lo a les necessitats actuals i futures del mercat 
de treball. L’objectiu del procés, endegat pel Departament d’Empresa i 
Ocupació, és oferir un servei orientat a les persones i a les empreses per 
millorar el mercat de treball i la qualificació de les persones. 
 
La transformació del SOC es basa en tres eixos principals que li permetran 
afrontar els reptes actuals i futurs del mercat laboral: innovació, 
internacionalització i integració. En els propers mesos s’establirà una nova 
organització del Servei d’Ocupació, i es definirà i implantarà un nou model 
d’oficines arreu del territori. 
 
 
Eix 1. Innovació 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya dissenyarà i reformularà les polítiques 
actives d’ocupació perquè siguin més flexibles i pròximes a les necessitats de 
les persones i les empreses. L’objectiu és garantir una atenció personalitzada i 
eficaç a través d’una carta de serveis adaptada a cada cas particular i 
contribuir així a millorar tant l’ocupabilitat de les persones com la competitivitat 
de les empreses. 
 
El Departament d’Empresa i Ocupació elaborarà l’Estratègia Catalana 
d’Ocupació 2011-2020, el Pla de Desenvolupament de les Polítiques Actives i 
la Carta de Serveis per garantir una resposta eficient del SOC davant les 
necessitats de la ciutadania i les empreses. 
 
El SOC redefinirà la metodologia dels serveis d’orientació per identificar 
adequadament les competències de les persones sol·licitants d’ocupació i 
articularà processos de reconversió professional cap a sectors emergents que 
generin ocupació. A més, impulsarà una plataforma tecnològica que integrarà 
l’activitat d’orientació de les oficines de treball i les entitats col·laboradores per 
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garantir la traçabilitat de les polítiques actives, la seva utilitat, l’impacte i el 
seguiment de les entitats que integrin la Xarxa d’Ocupació de Catalunya. 
 
Pel que fa al sistema d’intermediació, s’integraran les ofertes d’ocupació a 
través de la cooperació amb empreses, agències de col·locació i entitats 
locals per assolir una major eficiència. 
 
El SOC dialogarà de manera permanent amb el sector privat i les empreses 
per atendre les seves demandes i necessitats. La col·laboració i el compromís 
mutu són fonamentals per a la creació d’ocupació i la millora de la 
competitivitat del teixit empresarial, objectiu primordial del Govern de la 
Generalitat.  
 
Es redefinirà i reforçarà la formació professional per a l’ocupació amb l’objectiu 
de millorar i mantenir l’ocupabilitat de les persones i s’adaptarà a les 
demandes de qualificació de les empreses, en el marc del procés d’integració 
de la formació professional. 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya impulsarà un canvi profund de l’oferta 
formativa per a persones en atur. Els objectius són trencar l’atomització de 
l’oferta; racionalitzar-la; garantir una major integració entre formació-
intermediació-inserció; adaptar-la a les necessitats de les empreses, i millorar 
l’ocupabilitat de les persones. Alhora, participarà en el procés d’integració dels 
subsistemes de formació professional (l’inicial i el professional) davant les 
mancances de connexió existents actualment. 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya treballarà per assolir un major equilibri i 
vinculació entres les polítiques actives i les polítiques passives (assistencial i 
contributiva) de manera que la seva combinació permeti la reactivació de les 
persones aturades i eviti taxes d’atur estructural no corregides per les 
polítiques passives. És urgent, doncs, la necessitat de reforçar la despesa en 
formació de les persones en situació d’atur, per a la qual cosa cal reequilibrar 
la despesa en polítiques actives i les polítiques passives. 
 
El SOC establirà conjuntament amb el Servicio Público de Empleo Estatal 
l’agilització de tots els mecanismes sancionadors que recull la normativa 
vigent per tal de garantir el compliment d’activitat del qual són coresponsables 
la persona que rep una prestació, vinculada al seguiment d’una política activa, 
i el SOC. El Departament d’Empresa i Ocupació ha denunciat el Conveni de 
col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de 
Empleo Estatal de 1998. 
 
El SOC vol establir un nou marc de relació, en el qual el protagonisme sigui 
assumit pel Govern de Catalunya, a través de l’establiment d’un seguit 
d’indicadors quantitatius i qualitatius que permetran fer un seguiment dels 
beneficiaris de les prestacions d’atur i diferenciar la intensitat de les accions 
en funció del període de prestació que se’ls hagi reconegut. 
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El Departament d’Empresa i Ocupació proposarà un sistema de finançament a 
càrrec del fons de Conferència Sectorial, que permeti cobrir suficientment les 
despeses generades per la millora en la qualitat dels serveis de polítiques 
actives en cada territori, però que alhora estableixi un sistema de millora en 
funció de la contribució que les comunitats hagin fet a la reducció de la nòmina 
estatal de prestació d’atur. 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya establirà objectius estratègics i operatius 
per saber què i com es vol aconseguir respecte a l’eficiència de les polítiques 
actives d’ocupació que després té l’obligació d’avaluar. 
 
 
Eix 2. Internacionalització 
 
El Govern té com a objectiu impulsar, a través del SOC, la mobilitat 
professional en l’àmbit europeu, atreure talent nou per donar suport al procés 
d’establiment d’empreses a Catalunya i millorar la professionalització en un 
mercat de treball global. El SOC aposta per comptar amb el suport de 
l’Administració mitjançant un sistema d’ajuts i beques que incentivi els joves a 
formar-se en els països de l’Espai Econòmic Europeu amb un compromís de 
retorn perquè el país capitalitzi la inversió feta. 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya aprofundirà la integració de la Xarxa 
Eures, millorant l’atenció que es facilita en aquest àmbit als demandants 
d’ocupació i dedicant més esforços a l’atenció a l’empresa i als processos de 
reclutament. Alhora, intensificarà les xarxes d’intercanvi entre els diferents 
serveis de col·locació i entre els governs regionals europeus per fomentar la 
mobilitat transnacional de persones aturades i ocupades.  
 
 
Eix 3. Integració 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya dissenyarà una xarxa territorial d’ocupació 
que garanteixi que tota la Cartera de Serveis arribi a totes les persones i a les 
empreses de Catalunya. A més, impulsarà programes a mida, flexibles i 
integrals, que s’ajustin a la diagnosi social, ocupacional i econòmica que 
permetin el desenvolupament de la planificació estratègica del territori. 
 
L’objectiu és que l’actuació del SOC no quedi únicament circumscrita a la 
concessió de subvencions als agents locals o territorials, sinó orientar els seus 
recursos cap a l’aportació de serveis de major valor afegit.  
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Convocatòries de formació del SOC 
 
Enguany el Departament d’Empresa i Ocupació ha aprovat a través del SOC 
convocatòries de formació valorades globalment en 98,5 milions d’euros de 
les quals es podran beneficiar 177.000 persones en situació d’atur. En total 
s’han programat més de 10.200 accions formatives. 
 
En concret, s’han aprovat sis convocatòries de formació: la formació d’oferta 
en àrees prioritàries per a centres col·laboradors; la formació d’oferta en àrees 
prioritàries per a entitats locals; la formació en Centres d’Innovació i Formació 
per a l’Ocupació (CIFO 2011); el programa Forma i Contracta; el Projecte 
CerTIC, i la formació a distància 2011 (e-Formació). 
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El Govern aprova la revisió del Pla d’emergències per 
incendis forestals (INFOCAT) ampliant-lo i millorant-ne 
l’operativitat i les eines disponibles 
 

• Després de la de 2003, és la segona revisió del Pla que es va 
aprovar el 24 d’octubre de 1994 
 

• S’han introduït modificacions de caire organitzatiu per millorar la 
capacitat de resposta dels grups operatius i dels gestors de 
l’emergència, evitant duplicitats i clarificant l’estructura i la gestió 
global del Pla i de tots els actors implicats  
 

• La revisió introdueix les mesures del Dictamen de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan en 
relació amb els incendis forestals recollides en la Resolució del 
Parlament de Catalunya 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat la revisió del Pla d’emergències per 
incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), que s’adapta al marc normatiu de 
l’Estatut d’autonomia que atorga al Govern la competència exclusiva en 
matèria de protecció civil. La revisió introdueix les mesures del Dictamen de la 
Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan en 
relació amb els incendis forestals. Una altra novetat és la incorporació d’un 
apartat de coordinació amb altres territoris limítrofs. Es tracta de la segona 
revisió del Pla INFOCAT, que data del 1994 i que el Govern va revisar per 
primer cop l’1 d’agost de 2003. 
 
La revisió respon a la necessitat de millorar el Pla d’acord a les noves 
circumstàncies, com les adaptacions corresponents al nou títol competencial 
en matèria de protecció civil derivat de l’Estatut de 2006, tant en l’estructura i 
operativitat com, molt especialment, pel que fa a l’anàlisi de risc. També s’han 
corregit disfuncions pel que fa a la redacció dels plans d’autoprotecció de 
manera que s’ha reforçat la necessitat que no només recullin el risc d’incendi 
forestal, sinó el conjunt de riscos del territori.  
 
Els plans de protecció civil com l’INFOCAT són les eines de planificació de 
què disposa la Direcció General de Protecció Civil i que estableixen el 
funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la 
resposta davant d'emergències o de situacions de risc greu, ja siguin d’origen 
natural (com meteorològics) o tecnològic (com risc químic) que potencialment 
poden causar danys a la població, béns o medi ambient en territori català.  
 
El Pla d’emergències per incendis forestals (INFOCAT) està qualificat com un 
pla especial, que són els plans que organitzen la prevenció i la resposta des 
del punt de vista de protecció civil davant d'un risc concret, en aquest cas els 
incendis forestals. Té per objecte establir el marc jurídico-funcional per fer 
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front a les emergències per incendis forestals dins l’àmbit de Catalunya, 
establint els avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de 
la Generalitat (de bombers, policials, sanitaris, logístics...), de les altres 
administracions públiques i també de les entitats privades que tinguin un 
paper rellevant en la gestió d’aquest tipus d’emergències. Inclou la 
quantificació i la localització dins del territori dels aspectes fonamentals per a 
l'anàlisi de risc, zonificació del territori, desplegament de mitjans i recursos i 
localització d'infraestructures per als treballs d'actuació en cas d'emergència. 
 
El Pla es va revisar en el marc d’un grup de treball de la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya durant l'any 2010. La Direcció General de 
Protecció Civil va presentar un document de treball inicial basat en la versió 
anterior del Pla INFOCAT. Després de recollir les esmenes de les diferents 
organitzacions implicades en la gestió dels incendis forestals a Catalunya, es 
van incorporar les que es van considerar adients i es va sotmetre el Pla a 
l'aprovació per part del grup de treball en la reunió del dia 27 d'octubre de 
2010. 
 
 
Les principals novetats 
 
Les modificacions introduïdes al Pla INFOCAT són bàsicament de caire 
organitzatiu:  
 

• S'han introduït les mesures en relació amb els incendis forestals 
recollides en la Resolució 662/VIII, del Parlament de Catalunya, per la 
qual s'aprova el Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'Incendi 
Forestal d'Horta de Sant Joan. 
 

• S’ha inclòs un apartat de coordinació amb altres territoris limítrofs en 
matèria d'emergències recollint allò que disposa l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya per si davant d’una emergència és necessari gestionar 
mitjans i recursos. També s’han previst mecanismes de coordinació en 
cas d’un incendi forestal en terrenys confrontants amb aquests 
territoris. El nou INFOCAT preveu, a més, la coordinació amb el Plan 
Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. 
 

• S'ha actualitzat i ampliat el marc legal i la normativa de referència del 
Pla per adequar-lo al nou marc competencial que ofereix el nou Estatut 
d'autonomia de Catalunya i també, per exemple l'afectació del Decret 
82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut 
d'aquestes mesures. En el cas de les urbanitzacions que, d’acord amb 
la normativa, requereixin un pla d'autoprotecció, el document haurà de 
recollir el conjunt de riscos al qual estan exposats, entre ells el d'incendi 
forestal. 
 



 

�

����������	�
������������2011  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

10

• S'ha revisat la composició i definició del Consell Assessor, al qual s’han 
incorporat representants de les àrees de telecomunicacions 
d’emergència (Xarxa Rescat) i del telèfon únic d’emergència 112.  
 

• S'ha inclòs un punt específic per a la coordinació interna dels grups 
actuants, seguint un dels pilars d'aquesta revisió, és a dir, ordenar i 
clarificar el contingut del Pla. També s'han definit figures que ja eren 
una realitat a la pràctica però que el document encara no recollia: l'Àrea 
Sanitària (espai medicalitzat per atendre als afectats en una zona 
segura i propera al lloc de l’emergència), el Centre de Comandament 
de Bombers i el Comitè Tècnic de Seguiment, que és el comitè tècnic 
format per personal operatiu que és convocat al CECAT quan hi ha la 
previsió d'unes condicions meteorològiques especialment favorables 
per a l'inici i propagació d'un Gran Incendi Forestal, quan el Pla 
INFOCAT s'hagi activat en fase d’alerta per un risc extrem d'incendis 
forestals o a criteri de la direcció del Pla. 
 

• En la revisió s’ha inclòs gran part de les aportacions de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) 
respecte al Grup d'Intervenció (liderat per Bombers) amb l'objectiu 
d'augmentar la seguretat en termes generals i, molt especialment, dels 
actuants, en les diferents fases de l'incendi. En aquest sentit, el nou 
redactat esdevé més restrictiu i deixa la possible intervenció només a 
aquelles persones que tenen reconeguda la formació i la capacitat per 
extingir incendis. 
 

• S'incorpora també de forma destacada un punt dedicat als plans que 
han d’elaborar els consells comarcals, els anomenats Plans 
d'Assistència i Suport, que poden ser elements importants per a 
municipis petits o amb pocs recursos. En aquest sentit, també s'ha 
afegit la figura dels Centres de Coordinació d'Emergències Comarcals. 
 

• S'ha incorporat també les possibles actuacions de la unitat mòbil de 
Protecció Civil de la DGPC, un vehicle tot terreny de gran capacitat (4 
metres d’alçada i 9 de llargada), equipat amb la tecnologia necessària 
per funcionar com un centre de coordinació d’emergències, amb antena 
satèl·lit que garanteix les telecomunicacions en tot moment. És un 
vehicle polivalent que inclou un espai per celebrar reunions directives i 
un altre per als cossos operatius on poden treballar operadors de tots 
els cossos d’emergències vinculats a la gestió de l’emergència. 
 

• Pel que fa a l'operativitat, sobretot s'ha fet una sistematització i s'ha 
completat el document amb els plans de recuperació i rehabilitació de 
l’entorn i dels serveis bàsics que es poden establir en una fase 
posterior a l'emergència i que es perllonga fins que s'han restablert els 
serveis mínims a la població de les zones afectades per l'emergència. 



 

�

����������	�
������������2011  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

11

 
• La revisió del Pla ha reforçat les funcions logístiques (els recursos 

destinats als membres dels cossos operatius d’emergències i a l'atenció 
als ciutadans, en especial als evacuats en cas que n’hi hagi) amb la 
clarificació de la composició del grup logístic i el reforç del paper de la 
DGPC. 

 
La revisió té lloc d’acord amb l’article 24 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
Protecció Civil, on s’indica que els plans han d’ésser adaptats als canvis de 
circumstàncies i han d’ésser revisats periòdicament, a fi de mantenir-ne 
plenament la capacitat operativa.  
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El Govern autoritza la modificació de la CCMA  per 
integrar dues filials dins de Televisió de Catalunya 
 

• TVC absorbirà Activa Multimèdia Digital i CCRTV Interactiva en 
una mesura de racionalització i simplificació de l’estructura de 
l’organisme 
 

• La fusió permetrà estalviar 5,7 milions d’euros entre 2011 i 2012 
 
 
El Govern ha autoritzat avui modificar l’estructura de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per tal que Televisió de Catalunya absorbeixi 
les seves filials Activa Multimèdia Digital i CCRTV Interactiva amb l’objectiu de 
simplificar l’estructura del grup, optimitzar-ne la gestió i millorar-ne l’eficiència. 
Es calcula que la conversió de TVC en una única empresa permetrà estalviar 
al voltant de 5,7 milions d’euros entre els anys 2011 i 2012. 
 
En compliment del triple objectiu d’austeritat, aprimament i agilitat, el Consell 
Executiu ha autoritzat avui la modificació de l’estructura de la CCMA per tal 
que Televisió de Catalunya pugui dur a terme el procés de fusió per absorció 
amb les dues societats filials, que queden extingides. El patrimoni i els 111 
treballadors que tenen globalment les dues empreses passaran a incorporar-
se a TVC, que en subrogarà tots els drets i obligacions. 
 
Per tirar endavant la fusió, el Govern també ha aprovat autoritzar la 
modificació dels estatuts de Televisió de Catalunya perquè incloguin en el seu 
objecte social el de les societats absorbides.  
 
El Consell de Govern de la CCMA havia aprovat iniciar el procés de fusió el 
passat 13 d’abril. CCRTV Interactiva va començar a funcionar el 2000, mentre 
que Activa Multimèdia Digital va ser constituïda el 20 d’abril de 2001.  
 
La mesura s’emmarca en el Pla de racionalització i simplificació de l’estructura 
del sector públic adoptat pel Govern de la Generalitat l’1 de juny de 2010, que 
preveia reduir de 6 a 3 el nombre d’empreses de la CCMA per tal d’optimitzar-
ne i racionalitzar-ne els recursos. L’acord, plenament coherent amb la política 
d’austeritat de l’Executiu, permet millorar l’eficiència i l’eficàcia de l’empresa i 
garanteix el manteniment del nivell de qualitat i competitivitat del servei públic 
de televisió. 
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El Govern cobrirà amb personal funcionari les vacants 
dels centres penitenciaris de Catalunya 
 
 
El Govern ha aprovat un acord que permet proveir definitivament amb 
personal funcionari tots els llocs de treball de vigilància penitenciària que fins 
ara estaven vacants o ocupats per personal interí o temporal als diferents 
centres penitenciaris de Catalunya amb personal funcionari del cos tècnic 
d’especialistes. 
 
Durant l’any 2010 es va iniciar un procés selectiu de provisió de 428 noves 
places i 42 d’addicionals per tal de dotar els centres penitenciaris de 
Catalunya que ja estaven en funcionament i els nous equipaments.  
 
El procés selectiu comprenia també la dotació de part de les plantilles del nou 
centre penitenciari de Puig de les Basses i del Centre Obert de Girona, que 
s’incorporaran a les seves places durant el primer semestre de 2012 quan 
està previst que entrin en funcionament aquestes dues noves infraestructures. 
Tots els altres funcionaris que han superat el procés de selecció 
s’incorporaran ja a la resta de places vacants. 
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NOMENAMENT 
  
El Govern ha aprovat el següent nomenament: 
  
Jordi Cabré i Trias, director general de Promoció i Cooperació Cultural 
  
Nascut a Barcelona l’any 1974. 
  
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Màster en Govern i 
Gestió Pública per la UPF, ESADE i la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), i diploma de Postgrau en Direcció de l’Empresa, per l’Institut 
d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Ha estat director del departament de producció a Manterola División Arte, 
empresa dedicada a la producció museogràfica i expositiva. També ha dirigit 
l’empresa Loon Comunicació, especialitzada en assessorament de 
comunicació empresarial i producció audiovisual, i cap de l’Àrea de 
Comunicació de la Federació Catalana de Vela. 
�

Ha impulsat i redactat diversos projectes museogràfics per a l’empresa 
Cromàtica, especialitzada en elaboració de projectes per a museus, centres 
d’interpretació, exposicions i intervencions museogràfiques. També ha estat 
consultor estratègic a l’empresa DEP, especialista en anàlisi del funcionament 
d’entitats i empreses, així com en comunicació corporativa i planificació 
estratègica. Així mateix, ha treballat com a assessor jurídic a l’Autoritat 
Portuària de Barcelona (2000-2008) a l’àrea de dret administratiu, contractació 
i concessions, contenciosos administratius, mercantil, marítim i penal. També 
ha treballat als departaments Econòmic-Financer i de Pla Estratègic de la 
mateixa entitat. 
�

Ha estat  director de la branca d’informatius de la xarxa de televisions locals 
Comunicàlia (2008-2009) i del diari electrònic Elsingulardigital.cat (2006-
2008). També ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació com l’AVUI, 
El Punt, El Singular Digital, Catalunya Ràdio, RAC1, COM Ràdio i TV3. 
�

És autor de diverses novel·les: Postal de Krypton, La Pregària del Diable; 
Rubik a les Palpentes, El Virus de la Tristesa, i Després de Laura. És membre 
de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), soci de l’Ateneu 
Barcelonès i membre de la Junta d’Òmnium Cultural. 
�
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Altres acords del Govern 
 
 
Autorització a la Caixa d’Estalvis i Pensions per desenvolupar la seva 
activitat financera a través d’una entitat bancària 
 
El Govern ha acordat avui autoritzar la Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona a desenvolupar la seva activitat com a entitat de crèdit a través 
d’una entitat bancària de caràcter instrumental, tal com va aprovar l’assemblea 
general de l’entitat el 28 d’abril passat. L’article 9 del Text refós de la Llei de 
caixes preveu que l’opció de les caixes d’estalvis per aquest exercici indirecte 
de la seva activitat financera ha de ser autoritzada pel Govern de la 
Generalitat. 
 
 
 


