Acords de Govern
25 de gener de 2011

El Govern aprova els criteris de desempat en el procés
de preinscripció escolar
•

S’inclou en la preinscripció per al curs vinent un criteri més en cas
d’empat: que l’alumnat hagi tingut pare, mare, tutor o germans
escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud

•

Amb la introducció d’aquest criteri es vol valorar la importància de la
implicació de les famílies en la tria del centre escolar

•

Dóna compliment a la Llei d’Educació de Catalunya, que preveu que,
en cas d’empat, el Govern pot establir els criteris de puntuació

El Govern ha aprovat un acord per a l’aplicació dels criteris en cas d’empat de
puntuació en la preinscripció escolar del curs 2011-2012. Entre aquests
s’introdueix un criteri nou i complementari per resoldre les situacions d’empat:
s’atorguen 5 punts per a l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o
germans escolaritzats, en ensenyaments declarats gratuïts i universals, al
centre per al qual es presenta la sol·licitud. Amb la introducció d’aquest nou
criteri, es vol donar valor a la implicació de les famílies en la tria del centre
educatiu dels seus fills.
L’acord aprovat avui dóna compliment a la Llei d’Educació de Catalunya, que
preveu que en cas d’empat sigui el Govern el que pugui introduir els criteris de
desempat convenients. Els barems de prioritat en l’accés responen als criteris
establerts per la Llei d’Educació de Catalunya. En el cas d’empat en la
puntuació, es mantenen els 15 punts de desempat per a famílies
monoparentals acreditades i famílies nombroses.

2
2011
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern sol·licita dictamen al Consell de Garanties
Estatutàries sobre les fonts de finançament de les
Cambres determinades per l’Estat
El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el
dictamen previ preceptiu a la interposició d’un possible recurs
d’inconstitucionalitat en relació amb l’article 4 i la disposició transitòria primera
del Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, aprovat pel govern de l’Estat,
d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió
i la creació d’ocupació.
A l’apartat III del preàmbul del Decret es posa de manifest que en el context
de dificultats financeres del sector productiu i d’incertesa sobre la recuperació
econòmica, es fa necessari eliminar les càrregues econòmiques que recauen
sobre les empreses de forma directa com és el cas del recurs cameral que la
Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les Cambres Oficials de Comerç,
Indústria i Navegació, va establir amb caràcter obligatori per totes les
empreses i que és la font de finançament principal de les Cambres. L’article 4
de la Disposició transitòria primera modifiquen diversos preceptes de la Llei
3/1993, per establir, a partir de 2011, la voluntarietat per a les empreses de
pertànyer a les Cambres i de contribuir-hi amb el pagament de la quota.
Aquestes disposicions comporten una modificació de la naturalesa de les
Cambres que el Govern considera que podria afectar les competències que la
Generalitat de Catalunya ha assumit d’acord amb l’article 125 de l’Estatut
d’autonomia.
El Govern ha fet aquesta sol·licitud per disposar d’un dictamen jurídic que
analitzi en profunditat si les determinacions que respecte de les Cambres ha
adoptat el Reial decret llei 13/2010 s’ajusten a la Constitució espanyola i si
són respectuoses amb les competències assumides per la Generalitat de
Catalunya en aquesta matèria. Aquest dictamen té caràcter preceptiu en el
cas que s’acordi interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta
disposició.
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NOMENAMENTS
El Govern ha aprovat diversos nomenaments. Són els següents:
Departament de la Presidència
•

Teresa M. Pitarch i Albós, directora de l’Oficina de Supervisió i
Avaluació de la Contractació Pública

•

Albert Marco i Zaurín, director del Consell Català de l’Esport

Departament de Governació i Relacions Institucionals
•

Àlex Pèlach i Pàniker, director general de Processos i Administració
Electrònica

•

Josefina Valls i Vila, directora de serveis del Departament de
Governació i Relacions Institucionals

Departament de Territori i Sostenibilitat
•

Enric Ticó i Buxados, president de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya

•

Assumpta Farran i Poca, directora general de Qualitat Ambiental

•

Marta Subirà i Roca, directora general de Polítiques Ambientals

Departament de Cultura
•

Lluís Puig i Gordi, director del Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana

Departament de Benestar Social i Família
•

Xavier Bosch i Garcia, director general d’Immigració

•

Núria Canal i Pubill, directora de l’Institut Català de l’Adopció (ICA)

•

Xavier Baiget i Cantons, director de serveis del Departament de
Benestar Social i Família
4

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

Departament de Justícia
• Joaquim Clavaguera Vilà, director general d’Execució Penal a la
Comunitat i Justícia Juvenil
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CURRÍCULUMS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
Teresa M. Pitarch i Albós, directora de l’Oficina de Supervisió i Avaluació
de la Contractació Públic
Nascuda a Barcelona l’any 1964.
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Post-Grau
d’Especialització en dret Administratiu per la UB. Postgrau en Economia i
Creació d’Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona.
En l’àmbit professional ha exercit diverses responsabilitats a l’Administració
de la Generalitat de Catalunya. Ha estat responsable de Coordinació
Administrativa del Servei Català de Trànsit, cap del Servei Territorial de
Trànsit de Barcelona, cap de l’Àrea Jurídico Administrativa i subdirectora de
Coordinació Administrativa de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
(ICAA).
En l’actualitat presta els seus serveis com a Responsable Econòmica a la
Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom al
Departament d’Empresa i Ocupació.
En l’àmbit polític, ocupa el càrrec de Secretària d’Organització de CDC de la
Federació de Barcelona , és consellera nacional de CDC i Consellera
Municipal i Portaveu de CiU al Districte de l’Eixample.
Albert Marco Zaurin, director Consell català de l’Esport
Nascut a Tarragona l’any 1975.
Llicenciat en Educació Física per l’INEFC de Barcelona i doctorand en
Economia de l’Esport per la Universitat Ramon Llull.
És president del Fòrum d'
Esports d’Alumni UB i vicepresident de la Federació
Catalana de Rugby. Va fundar la societat anònima de gestió d’equipaments
esportius ILLA-ACTIVA de la que ocupa el càrrec de Conseller Delegat i
President del Consell d’Administració.
Acumula més de 15 anys de dedicació professional a l’esport, ha impartit
classes en màsters i seminaris i és Professor de la UBVirtual. Ha ocupat
càrrecs de responsabilitat en diferents multinacionals del sector esportiu i en
centres gestionats per empreses privades i clubs esportius.
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Militant de CDC de l’agrupació del Districte de Gràcia de Barcelona, Coordina
la Sectorial de l’Activitat Física i l’Esport de CDC i ha estat militant de la JNC.
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
Àlex Pèlach Pàniker, director general de Processos i Administració
Electrònica
Nascut a Barcelona l’any 1961.
Programa de Perfeccionament Directiu a l’IESE.
Des de 1999 i fins al 2010 ha estat director tècnic de Sogeti, responsable de
la unitat d’Entitats Financeres. Entre 1989 i 1999 va ser cap de projecte del
Centre de Càlcul de Sabadell, actualment CCS Agresso. També disposa
d’experiència com a responsable de productes de la línia d’ofimàtica de XIOS
Systems i consultor de Coopers & Lybrand, actualment Pricewaterhouse
Coopers.
Josefina Valls i Vila, directora de serveis del Departament de Governació
i Relacions Institucionals
Nascuda a Cabanabona l’any 1966.
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Ha efectuat estudis de
postgrau en matèria de política fiscal.
Des del 1991 és funcionària del Cos Superior de la Generalitat de Catalunya.
Ha
ocupat
diversos
llocs
en
l’Administració:
cap
d’Àrea
Economicoadministrativa de l’Institut Català de les Dones (2003-2011); cap
d’Àrea de Planificació i Seguiment del Pla d’Actuació del Govern en el mateix
Institut (2001-2003); cap d’Àrea de Gestió Econòmica de la Direcció General
d’Acció Cívica (2000-2001); i cap d’Àrea de Personal (1995-2000) a la
mateixa direcció.
Entre 1999 i 2004 va exercir com a membre de l’Òrgan Tècnic de Provisió de
Llocs de Treball (OTPL), actuant com a representant de la Direcció General de
Funció Pública
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Enric Ticó i Buxados, president de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya
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Nascut a Barcelona l’any 1960.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i diplomat pel Ministeri d’
Afers Exteriors en Institucions Europees. Ha estat professor del Màster de
Comerç Internacional i de Logística de la Universitat Abad Oliva (ESCI) i
professor del Curs de Tècnic Superior de Logística de l’Instituto de Logística
Internacional (ILI).
Va ser cap del Gabinet del conseller d’Obres Públiques del Govern de
Catalunya (1988-1995) i advocat de l’Institut Català del Sòl (1983-1987). Va
ser director general de Ports i Transports del Govern de Catalunya (19962003). Va ser vicepresident de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(1997-2003). També va ser vicepresident del Comitè Executiu de l’Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona (1999-2004), conseller de Transports
Metropolitans de Barcelona-TMB (1996-2004), conseller de l’Empresa Pública
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (2000-2004), president del Port
Mataró (1998-2004), vicepresident de Ports de la Generalitat i president del
Comitè Executiu (1997-2004), i vicepresident del Saló Internacional de la
Logística (SIL).
Va ser diputat del Parlament de Catalunya per la circumscripció de Barcelona
(1984-1988), institució en la qual va ser membre de la Comissió
d’Infraestructures, secretari de la Comissió de Justícia, membre de la
Comissió de Seguiment dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, i membre de
la Comissió d’Anàlisi de les Bosses de Pobresa.
Va treballar en l’Assessoria Fiscal i Laboral J. Reig (1975-1982). Va ser
director a Catalunya de l’Enginyeria KV, especialitzada en Ferrocarrils (20062009), director a Catalunya d’Strategy Planning Implementation Management
(SPIM), especialitzada en el desenvolupament d’activitats logístiques, entre
2003 i 2006. Va ser president de l’Asociación Española de Promoción del
Short Sea Shipping SPC-Spain (2005-2010).
També ha estat president de la Federación Española de Transitarios, FETEIAOrganización para la logística y el transporte (Freigth Forwarders); assessor
del Ministeri de Foment (Consejo Nacional del Transporte); membre de la
Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales; i vocal del Comitè Executiu del Saló Internacional de la
Logística de Barcelona (SIL).
Fins a l’actualitat ha estat soci director d’AÈRIA, Inversiones Aeronauticas,
àmbit en el qual ha executat el Pla d’Aeroports de Càrrega de la Generalitat
(2008), Plans de Viatgers de diferents Comarques, i diversos estudis de
transport aeri.
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Assumpta Farran i Poca, directora general de Qualitat Ambiental
Nascuda a Barcelona l’any 1968.
Llicenciada en Ciències Físiques en l’especialitat de Física de l’Atmosfera i
Geofísica per la Universitat de Barcelona. Màster en Enginyeria Ambiental per
l’Institut Català de Tecnologia i postgrau en química de l’atmosfera per la
Universitat Nacional a Distància. També ha cursat formació en modelització
atmosfèrica per l’Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental (ITEMA) de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Pel que fa a la seva trajectòria professional, des de l’any 1998 fins a
l’actualitat, ha desenvolupat la seva carrera professional a l’Institut Català
d’Energia, on ha estat coordinadora tècnica d’estalvi i eficiència energètica
d’Edificis i Serveis així com, i des de l’any 2004, responsable del programa
transport, en què ha desenvolupat, entre altres, els programes de
desenvolupament del vehicle elèctric, la conducció eficient, i el programa
d’eficiència per a vehicles industrials.
Des de l’any 1993 i fins al 1998 va ser responsable de la Secció de Gestió
Ambiental de la Delegació Territorial a Barcelona del Departament de Medi
Ambient, amb funcions inspectores i de control de la contaminació industrial
especialment pel que fa al vector aire i a la contaminació acústica així com
feines pròpiament de gestió ambiental.
Col·labora en diversos màsters de la UPC, la Salle i l’Institut Químic de Sarrià
(IQS) tant en matèria energètica com ambiental, També que coordina el vector
d’infraestructures energètiques dins del màster de Gestió Privada
d’Infraestructures de la UPC.
Marta Subirà i Roca, directora general de Polítiques Ambientals
Nascuda a Barcelona l’any 1972.
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) amb
l’especialització en Dret Administratiu i Públic de Catalunya. Complementa la
seva trajectòria acadèmica amb estudis de postgrau de Comunicació
Corporativa i Institucional a l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat
Pompeu Fabra, de Gestió Pública a ESADE, i de lideratge en la gestió pública
a l’IESE.
Actualment és tinenta d'
alcalde de Medi Ambient i Mobilitat a l'
Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès (2007-2011) amb responsabilitat sobre les polítiques
d’avaluació i planificació ambiental, qualitat ambiental, sensibilització i
polítiques contra el canvi climàtic i mobilitat sostenible, entre altres.
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Prèviament va ser regidora de Comunicació, Serveis Generals i Societat de la
Informació de l’Ajuntament de Sant Cugat (1999-2007)
És presidenta de la sectorial de Medi Ambient de Convergència Democràtica
de Catalunya i consellera nacional. Membre de la Joventut Nacionalista de
Catalunya des de l’any 1987 fins a l'
any 2002.
DEPARTAMENT DE CULTURA
Lluís Puig i Gordi, director del Centre de Promoció de la Cultura Popular
i Tradicional Catalana
Nascut a Terrassa l’any 1959.
Té estudis musicals, de dansa, de producció audiovisual i d’Humanitats a la
Universitat Oberta de Catalunya.
Director artístic del Mercat de Música Viva de Vic des del 2008. Des de 2001
dirigeix l’empresa Vesc (Vèrtex Empresarial de Serveis Culturals SL) dedicada
a la cançó, la música i la dansa catalana d’arrel tradicional i per extensió de
tota la Mediterrània.
També ha estat director de la Fira Mediterrània de Manresa (1999-2010) i
prèviament havia ocupat el càrrec de cap de l'
Àrea de Recursos del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.
Ha estat sardanista (Minyons d’en Serrat, Asert), dansaire i director de
diversos esbarts (Terrassa, Catalunya Dansa, Igualadí, Ciutat Comtal, Rubí).
Músic del grup folk Ministrils del Raval i fundador i gestor de diverses entitats
culturals terrassenques, com ara Carnavalis, Treure Ball, Ball d’en
Serrallonga, Atreu o el Grup d'
Estudis sobre la Festa Major de Terrassa. Ha
endegat i dirigit el projecte Casa de la Música de Terrassa (junt amb Salt,
Mataró, l’Hospitalet de Llobregat i Manresa) i forma part de les taules
sectorials d’Indústries Culturals i de Música pel Pacte Cívic per a la Cultura de
Terrassa.
Ha publicat diversos llibres centrats en la cultura tradicional: Terregada,
apunts sobre folklore de Terrassa; Crònica i Calendari de Dansa Tradicional;
Danses de la Terra de la Biblioteca Joan Amades, Calendari de danses
tradicionals catalanes, Les festes a Catalunya. A més, ha produït diversos CD
i DVD.
És Premi Nacional de Dansa (1984).
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
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Xavier Bosch i Garcia, director general d’Immigració
Nascut a Barcelona el 1962.
Estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola a l’Escola d’Agricultura de Barcelona.
Elegit diputat al Parlament de Catalunya i secretari de la Mesa del Parlament
durant dues legislatures (1992-1999).
Els anys 2003 i 2004 va ser subdirector de la Delegació de la Generalitat de
Catalunya al Marroc i responsable de l’aplicació del programa Xarxa
d’Informació Laboral en origen (XILA).
Ha treballat en el món associatiu en tasques de gestió i direcció. Ha estat
gerent de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC)
entre 2002 i 2003); coordinador, l’any 2003, de la campanya humanitària
“Catalunya contra la FAM a l’Àfrica”; i coimpulsor, el 2004, de diverses
iniciatives empresarials al Marroc i del Casal Català del Marroc.
Des de 2005 fins a l’actualitat ha estat president de l’Associació de Diabètics
de Catalunya (1998-2004), i exerceix de secretari tècnic d’aquesta associació.
Actiu en l’associacionisme polític, va participar en responsabilitats
organitzatives en el Secretariat de la Crida a la Solidaritat (1982-1988) i en el
Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions
(CIEMEN), entre 1987 i 1989.
Entre 1989 i 1993 va exercir de secretari d’Organització d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Des del darrer congrés de Convergència
Democràtica de Catalunya (2008) és membre actiu del Secretariat
d’Immigració del partit.
Núria Canal i Pubill, directora de l’Institut Català de l’Adopció
Nascuda a Mataró l’any 1969.
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de
Barcelona. Executive MBA en Administració i Direcció d’Empreses per la
Universitat de Barcelona. També ha realitzat el Programa de Desarrollo
Directiva a l’escola de negocis IESE.
Ha estat adjunta a la Gerència de l’Hospital St. Joan de Déu de Martorell des
de 1996 fins a l’actualitat. Prèviament va treballar com a coresponsable de
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l’Àrea de Programació d’Atenció al client i extern del mateix hospital (19881995).
Xavier Baiget i Cantons, director de serveis del Departament de Benestar
Social i Família
Nascut a Balaguer l’any 1969.
Llicenciat en Filosofia i Lletres; Secció Història, especialitat d'
Història Moderna
i Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Des de 2008 fins a l’actualitat ha estat cap del Servei de Suport Tècnic i
Informació, de la Subdirecció General d’Equipaments Cívics i Activitats de la
Direcció General d’Acció Cívica de la Secretaria d’Acció Ciutadana del
Departament de Governació i Administracions Públiques.
Va ser cap de la Secció de Coordinació d’Equipaments de la Direcció General
d’Acció Cívica de la Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de
Governació i Administracions Públiques l’any 2007. També va ser tècnic del
Departament de Benestar Social i Família durant entre 1995 i 2007.
En l’àmbit de la docència, va ser professor d'
Humanitats a l'
Escola Pia de
Terrassa durant el curs 1993-1994, i professor de Ciències Socials al Col·legi
del Sagrat Cor de Jesús de Terrassa durant diverses etapes del curs 19941995.
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
Joaquim Clavaguera Vilà, director general d’Execució Penal a la
Comunitat i Justícia Juvenil
Nascut a Barcelona l’any 1967.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en Comerç i
Legislació Internacional.
Advocat des de l’any 1991 i soci fundador del despatx d’advocats Berlialegal.
Ha dedicat els 20 anys de professió a l'
exercici privat de d'
advocacia en
assumptes civils, penals i laborals tant d'
empreses com de particulars. Ha
estat membre de diverses comissions de l'
Il·lustre Col·legi d'
Advocats de
Barcelona i col·laborador com advocat de l’Escola de Pràctica Jurídica de
l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona.
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