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El Govern dóna el vistiplau a la liquidació provisional 
del pressupost del 2012, que redueix la despesa no 
financera un 5,8%  

 

 Si s’exclou el pagament dels interessos del deute i el dels 
finançaments estructurats, la reducció ha estat de -8,8% 
 

 Els comptes públics tanquen l’exercici amb un dèficit 1,69 punts 
inferior al del 2011, el que significa una reducció de 3.484.            
La previsió de tancament de dèficit de la Generalitat el 2012 és del  
-2,3%  
 

 Les decisions de l’Administració de l’Estat han influït 
negativament en l’execució pressupostària de la Generalitat 
 

 El govern manté el seu compromís amb l’estabilitat pressupostària 
i exigeix una distribució equitativa de l’objectiu de dèficit 
 

Segons una primera estimació provisional de la liquidació dels Pressupostos 
del 2012, la despesa no financera i no finalista de la Generalitat ha disminuït 
un -5,8% respecte a l’any 2011. La reducció acumulada en els exercicis 2011 i 
2012 és d’un -12,2%.  
 
Si s’exclou el pagament dels interessos del deute, l’esforç de reducció de 
despeses durant l’any 2012 és de -7,2% i la reducció acumulada en els 
darrers dos exercicis és de -15,7%. Si, a més, s’exclouen els finançaments 
estructurats, aquesta reducció augmenta fins a un -8,8% el 2012. 
  
Els ajustos s’han fet mantenint la prioritat de la despesa social que s’ha reduït 
un -12,5% en dos anys, davant la disminució del -21,9% entre els exercicis 
2011 i 2012 que han assumit  la resta de polítiques publiques. La Generalitat 
ha hagut de fer front al pagament de 1.723 M en concepte d’interessos, 244 M 
més que l’any 2011 i 804 M més que el 2010. 

 

Disminució del dèficit, preservant l’estat del benestar 

Després de dos anys de compromís amb l’estabilitat fiscal i d’esforç sostingut 
per reequilibrar les finances públiques, el govern de la Generalitat ha 
aconseguit reduir el dèficit preservant, alhora, el nucli de l’estat del benestar. 
Així, ha tancat l’exercici 2012 amb un dèficit -1,69 punts inferior al del 2011, el 
que significa una reducció de 3.484 milions,  i l’ha reduït gairebé a la meitat 
des del 2011. El dèficit de la Generalitat el 2012 és del -2,3%. 
 
L’esforç pressupostari ha estat condicionat per decisions de l’Administració 
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General de l’Estat (AGE) que han influït negativament en l’execució. Un cop 
aprovats els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, el 
govern central va reduir les bestretes del model de finançament en 1.733 M, 
pèrdua que la Generalitat ha compensat, en bona mesura, amb uns majors 
ingressos que han fet que la caiguda final dels ingressos no financers només 
fos de -637 M.  
 
Les mesures d’estalvi imposades pel govern central en matèries de Salut, 
Ensenyament i Dependència s’han revelat menys efectives del previst per 
l’AGE. L’augment de l’IVA, la reducció dels ingressos finalistes, els 
incompliments reiterats de la Disposició Addicional tercera de l’Estatut i les 
multes de la Seguretat Social han fet incrementar significativament les 
despeses de la Generalitat.    

 

Un govern compromès amb l’estabilitat de les finances públiques 

Aquesta liquidació provisional dels comptes del 2012 és el resultat de l’esforç 
iniciat el 2011 per reequilibrar les finances públiques catalanes. En dos anys, 
el govern ha aconseguit frenar el creixement del dèficit i l’ha reduït a la meitat 
a un ritme assumible. Aquest objectiu s’ha pogut aconseguir reduint despesa 
sense tocar el moll de l’os dels serveis essencials i incrementant els ingressos 
de manera racional. El govern manté el seu compromís amb l’estabilitat 
pressupostària i no deixarà de fer els esforços necessaris per tal d’aconseguir-
la però, a la vegada, exigeix a l’Estat una distribució equitativa i raonable de 
l’objectiu de dèficit per evitar posar en perill la cohesió social.  
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El Govern es persona en els recursos que l’Estat ha 
interposat al TC contra l’euro per recepta, les taxes 
judicials i l’impost sobre dipòsits bancaris 
 

 L’Executiu demana l’aixecament immediat de la suspensió 
d’aquestes mesures que tenen com a objectiu incrementar els 
ingressos en l’actual context econòmic i garantir una utilització 
eficient dels medicaments en el cas de l’euro per recepta.  
  

El Govern ha acordat avui presentar-se en els recursos d’inconstitucionalitat 
que el president del Govern espanyol ha plantejat contra les taxes sanitàries, 
judicials i sobre dipòsits bancaris aprovades pel Govern de la Generalitat. 
L’Executiu presentarà al·legacions en defensa de la constitucionalitat de les 
mesures i exigirà que s’aixequi de forma immediata la suspensió de les 
acordades cautelarment pel Tribunal Constitucional. 
 
La taxa de l’euro per recepta va entrar en vigor el 23 de juny passat amb 
l’objectiu de garantir la utilització eficient dels medicaments, la qualitat de la 
prescripció  l’optimització dels recursos que el sistema sanitari destina a la 
prestació farmacèutica. En els primers 6 mesos de vigència el consum 
farmacèutic s’ha reduït un 21% respecte a l’any anterior i ha permès recaptar 
45,7 milions d’euros, una quantia que ha revertit en la millora del finançament 
del sistema sanitari públic de salut. 
 
Les taxes judicials es van començar a aplicar l'1 de maig passat, amb 
l'objectiu d'incrementar els ingressos en l'actual context econòmic i destinar-
los al finançament de recursos personals i materials de l'Administració de 
justícia de Catalunya. D'ençà de l'inici de la seva aplicació, i fins al 30 de 
novembre de 2012, es van recaptar 6,1 milions d'euros i la previsió era de 
recaptar-ne entre 11 i 12 milions d'euros l'any. A diferència de les taxes 
estatals, en les taxes aprovades pel Govern de Catalunya el no pagament no 
ha comportat, en cap cas, la paralització del procediment judicial, no han estat 
una mesura dissuasiva, ni han posat en risc en cap moment la tutela judicial 
efectiva.  
 
Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
 
L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, que va entrar en vigor el 
19 de desembre del 2012, és un tribut propi de la Generalitat que s’aplica en 
l’àmbit territorial de Catalunya i que preveu recaptar 500 milions d’euros. 
S’emmarca en l’actual context economicofinancer i la necessària consecució 
de les mesures de reequilibri adoptades, que obliguen l’Executiu a prendre 
importants decisions en matèria tributària. 
 
Es tracta d’un impost de naturalesa directa, que grava els dipòsits efectuats 
pels clients a les entitats de crèdit, per qualsevol negoci i varietat jurídica, 
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sempre que comportin l’obligació de restitució. Té en compte la capacitat 
econòmica dels subjectes passius, malgrat que s’han previst unes 
bonificacions per als casos d’oficines en nuclis de poca població i altres 
d’específiques per a l’aplicació de l’obra social o el destí social de les 
operacions de l’entitat. 
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El Govern porta al Tribunal Constitucional el Reial 
decret llei de mesures urgents per garantir la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut 

  

 L’Executiu considera que envaeix competències en matèria de 
funció pública, organització i sanitat, salut pública, ordenació 
farmacèutica i productes farmacèutics 
 

 El Govern també sol·licitarà al Consell de Garanties Estatutàries 
un dictamen relatiu a l’impost estatal sobre els dipòsits bancaris  

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui interposar un recurs 
d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional en relació amb el Reial 
decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de 
les seves prestacions.  
 
El Govern va estimar que alguns aspectes d'aquesta regulació podien incórrer 
en inconstitucionalitat, no tenir cobertura als títols competencials invocats en 
la norma (articles 149.1.2, .17, .18 i .30 de la Constitució espanyola), i envair 
les competències de la Generalitat en matèria de sanitat, salut pública i 
medicaments, i funció pública. Per això, va sol·licitar al Consell de Garanties 
Estatutàries de Catalunya l'emissió d'un dictamen previ al possible 
plantejament d'un recurs d'inconstitucionalitat. El Consell de Garanties 
Estatutàries de Catalunya, en el seu dictamen 6/2012, d’1 de juny, va 
concloure que alguns preceptes incorrien en inconstitucionalitat i vulneraven 
l'ordre constitucional i estatutari de distribució de competències.  
 
El Govern sol·licita al CGE un dictamen en relació a l’impost estatal 
sobre els dipòsits bancaris  
 
El Govern també ha acordat avui demanar al Consell de Garanties 
Estatutàries un dictamen preceptiu en relació amb l’impost estatal sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit, inclòs a l’article 19 de la Llei estatal 16/2012, 
de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries 
dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat 
econòmica. Aquest és el pas previ a la interposició d’un possible recurs davant 
del Tribunal Constitucional.  
 
El Govern considera que la Llei 16/2012 podria vulnerar l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i el principi de lleialtat constitucional pel que fa a la competència 
del Govern de la Generalitat per crear tributs propis. L’Estat també podria 
haver infringit el procediment legislatiu en crear l’impost “ex novo”, és a dir, de 
nou i a través d’una esmena introduïda en el Senat. A més, tampoc no 
s’hauria respectat el principi d’homogeneïtat, en relació amb les matèries que 
s’inclouen en aquesta llei.    
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El Govern adapta els cicles formatius de grau mitjà de 
cuina i gastronomia i de grau superior de 
vitivinicultura a les necessitats del sector  

 

 Les dues titulacions s’han renovat per adequar-les a la formació 
professional establerta a la LOE  
 

 Aquests títols estan desenvolupats d’acord amb el Catàleg de 
qualificacions professionals de Catalunya 
 

El Govern ha aprovat avui dos decrets que estableixen el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia i el del cicle formatiu de grau 
superior de vitivinicultura, amb l’objectiu d’adaptar-los a les necessitats del 
sector. Així mateix, els dos currículums s’han adequat a la formació 
professional establerta a la Llei orgànica d’educació (LOE) i també se n’han 
ampliat els continguts. Aquests títols estan desenvolupats d’acord amb el  
Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya. 
 
El cicle formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia amplia continguts 
relacionats  amb tècniques productives, nova maquinària especialitzada i 
organització de la producció amb tècniques específiques; sistemes de 
producció i maneig d'equips; i eines fonamentades en tecnologia informàtica i 
la importància de la seguretat, la higiene i la qualitat. D’aquesta manera dóna 
resposta a les necessitats educatives dels subsectors que experimenten un 
major creixement: les cadenes de restauració ràpida, de restauració moderna, 
els restaurants temàtics, «Neorestauració» i la cuina per a col·lectivitats. 
 
Respecte al grau superior de vitivinicultura, el currículum amplia continguts 
sobre la mecanització de la producció i dels controls de qualitat; la implantació 
de les tecnologies de la informació i de la comunicació a l'àrea de vendes; el 
control i automatització dels magatzems; i la implantació dels sistemes 
d’intercanvi electrònic de dades i disseny de pàgines web. Aquest sector 
exigeix professionals cada vegada més qualificats en el coneixement de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació, i capacitats per assumir 
funcions de qualitat, prevenció de riscos laborals, seguretat alimentària i 
protecció ambiental. Per tant, el nou currículum dóna resposta a l’evolució del 
sector cap a la globalització dels mercats, la millora del transport i la 
internacionalització dels hàbits de consum. 
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El Govern aprova un decret de reestructuració del 
Departament de Salut  
 

 Els canvis pretenen adaptar l’Administració sanitària per dur a 
terme les reformes estructurals necessàries d’acord amb el Pla de 
Salut 2011-2015 

 

 La nova estructura posa en valor la participació social i local i 
prioritza l’abordatge de la salut pública i comunitària 

 
El Govern ha aprovat avui el Decret 56/2013, de reestructuració del 
Departament de Salut, que determina la seva estructura i les funcions de les 
diferents unitats. L’objectiu és assegurar un funcionament més eficaç i eficient 
del Departament a l’hora de desplegar el Pla de Salut 2011-2015. 
 
El nou decret posa en valor la importància de la participació social i local en 
l’àmbit de la salut, a través d’un òrgan actiu específic, la secretaria de 
Participació Social i Local en Salut.  
 
Aquesta nova secretaria s’encarregarà d’impulsar i coordinar la 
representativitat local i ciutadana en els òrgans de participació del 
Departament, així com d’impulsar les activitats de col·laboració, cooperació i 
coordinació amb els ens locals. 
 
El Govern també vol prioritzar la salut pública i comunitària mitjançant la 
creació de la Secretaria de Salut Pública, que dóna compliment a la Llei de 
salut pública, i que tindrà competències en salut laboral. D’aquesta manera, 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques i Sanitàries quedaran adscrits al Departament de Salut a través 
d’aquesta Secretaria. 
 
La nova reestructuració estableix dues noves direccions generals que 
assumiran les funcions que fins ara duia a terme la Direcció General de 
Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris. D’una banda, es crea la Direcció 
General de Planificació i Recerca en Salut, a la qual correspondran les 
competències sobre planificació sanitària d’acord amb les necessitats del 
sector. També tindrà competències sobre professions sanitàries i  recerca i 
innovació en l’àmbit de la salut. D’altra banda, es crea la Direcció General 
d’Ordenació i Regulació, com a garant de l’autorització i acreditació de tots els 
centres i establiments sanitaris de Catalunya i la seguretat dels pacients.  
 
Amb el nou decret se suprimeixen els òrgans següents: la Secretaria 
d’Estratègia i Coordinació, la Direcció General de Regulació, Planificació i 
Recursos Sanitaris i la Direcció General de Salut Pública.   
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Altres acords del Govern 

 

El Govern aprova el decret llei que autoritza la formalització d’operacions 

d’endeutament durant el període de pròrroga pressupostària 

El Govern ha aprovat el decret llei de necessitats financeres del sector públic 
en pròrroga pressupostària, que permet a la Generalitat i a les entitats del 
sector públic formalitzar operacions d’endeutament durant aquest període.  El 
decret autoritza operacions en qualsevol modalitat, tant a l’interior com a 
l’exterior. Tanmateix, estableix que l’augment del deute viu de la Generalitat i 
del seu sector públic no pot superar el límit autoritzat per la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, incrementat pels 
imports que es derivin dels programes d’endeutament aprovats en aplicació de 
la normativa d’estabilitat pressupostària. 

 
La Generalitat entra a formar part del Consell d’Administració de 
Barcelona Regional 
 
El Govern ha aprovat avui acceptar la invitació formal del Consell 
d’Administració de Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà 
SA, per integrar-se a l’organisme amb caràcter protocol·lari i sense 
participació accionarial. També ha designat com a representant al secretari de 
Territori i Mobilitat.  Barcelona Regional, societat mercantil d’accionariat públic, 
presta serveis als seus socis i altres agents públics en matèria d’intervencions 
urbanístiques, mediambientals i d’infraestructures a l’àrea metropolitana de 
Barcelona. L’agència realitza estudis, anàlisis i prospeccions, i promociona, 
gestiona, dirigeix, assessora i contracta tota mena de projectes, obres, 
edificacions, infraestructures i sistemes urbans. 
 
El Govern aprova la memòria prèvia per elaborar un avantprojecte de llei 
de seguretat industrial  
 
El Govern ha aprovat avui la memòria prèvia per iniciar la tramitació d’un 
avantprojecte de llei que reguli la seguretat de les activitats, instal·lacions i 
productes industrials, i que inclourà el marc normatiu dels organismes de 
control, és a dir, del operadors encarregats de verificar el compliment de les 
condicions de seguretat que estableix la normativa. La iniciativa té com a 
objectius millorar la seguretat jurídica per als operadors del sector i adequar la 
normativa catalana a les directives europees vigents, de manera que l’àmbit 
de la seguretat industrial disposi d’un règim jurídic que permeti combinar les 
característiques de servei públic pròpies d’aquest àmbit amb la lliure iniciativa 
empresarial i la competència. La nova normativa també perseguirà avançar en 
la simplificació administrativa, tot reduint els tràmits als titulars d’activitats, 
instal·lacions i productes industrials.  
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Nomenaments 
 
El Govern ha aprovat els nomenaments següents: 
 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
 

Meritxell Masó i Carbó, secretària d'Administració i Funció Pública  

Nascuda a Girona el 18 d’agost de 1965. 
 
Llicenciada en Dret i Màster en Direcció Pública- Executive Master in Public 
Administration-EMPA (ESADE). Màster  en Dret Públic i Organització 
Administrativa (UPF). Diplomada en Desenvolupament Directiu (ESADE); 
diploma universitari de Postgrau en Administració Pública (UPF) i diploma de 
comptabilitat, pressupostos i finances per a no financers (ICT) 
 
Des del 2011 fins l'actualitat ha estat directora de Serveis del Departament 
d'Interior. Fins al 2010 va ser cap del Servei de Gestió Administrativa de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Prèviament va ser responsable 
de Coordinació Administrativa del Servei Català de Trànsit; secretària 
executiva de l’Institut Català de Seguretat Viària i responsable de Relacions 
Institucionals de la Secretaria General de Joventut 
 
En l’àmbit docent, és professora associada de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, en el Departament d’Organització d’Empreses, i directora del 
“Máster en Gestión Pública” de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC, Perú). També ha estat formadora de l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya així com d'altres institucions i organismes. 
 
 
Miquel Puig i Roig, director general de Relacions Institucionals i amb el 
Parlament  
 
Nascut a Lleida l’any 1966. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB) i en Història per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha realitzat estudis de postgrau en 
Dret Tributari a ESADE, així com el Programa Estratègies d’Innovació per a la 
Gestió Pública a IESE.  
 
Ha desenvolupat gran part de la seva carrera professional a l’empresa 
privada. Entre 2003 i 2011 ha exercit com a director del Departament Jurídic 
de COPCISA INDUSTRIAL, i entre 2001 i 2004 com a secretari del Consell 
d’administració de FACTOR ENERGIA, S.A. 
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En l’àmbit de l’empresa pública, ha estat vicepresident del consell 
d’administració de REGSEGA SA i conseller delegat de FORESTAL 
CATALANA SA, des de març de 2011.  
 
Militant d’Unió Democràtica de Catalunya, és vicepresident de la Fundació 
Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn, INEHCA, membre de la 
comissió jurídica d’UDC i conseller nacional per la comarca del Segrià.  
 
 
Departament d’Ensenyament 
 
Xavier Casares Martínez, president del Consell Català de Formació 
Professional 
 
Nascut a Barcelona l’any 1965. 
 
Llicenciat en Dret, màster en Finances d’Empresa de la Universitat de 
Barcelona (UB) i  titulat en Programa de Direcció General (PDG) per l’IESE-
Universitat de Navarra. 
 
En la seva activitat professional ha estat vinculat als àmbits de la formació, 
l’empresa, la innovació, les noves tecnologies, el finançament i 
l’emprenedoria, tant al sector públic com al privat, i en un entorn internacional. 
 
Des de 2007, ha estat president de Keiretsu Forum Spain, president del 
Centre d’Innovació Tecnològica Industrial de Colòmbia i vicepresident 
d’Innovació i Empreses de la Fundació Universitària Iberoamericana. Entre 
2003 i 2006 ha estat director general de La Vanguardia Digital i entre 2001 i 
2003, director general i fundador de Servijob.com. Ha treballat també en 
diverses entitats bancàries. 
 
A la Generalitat de Catalunya, entre els anys 1994 i 2001 va ocupar els 
càrrecs de director general d’Ocupació al Departament de Treball, director 
general de Promoció Educativa i Formació Professional al Departament 
d’Ensenyament, i subdirector d’ACC1Ó al Departament d’Indústria, Comerç i 
Turisme. 
 
 
Departament de Salut 
 
Antoni Mateu Serra, secretari de Salut Pública  
 

Nascut el 28 de setembre de 1960. 
 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia (1983) per la Universitat de Lleida, 
especialitat en Medicina Preventiva i Salut Pública  (2002). 
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A l’Institut Català de la Salut ha estat responsable de la Unitat de Concerts fins 
al 1989, director de Sector Sanitari Alt Pirineu fins al 1991 i director del Sector 
Sanitari Urgell-Segarra-Noguera fins al 1993. També ha estat cap de la Unitat 
de Control de Gestió a Lleida, del Servei Català de la Salut  fins al setembre 
de 1998. 
 
Des del  1998 fins al 2003 ha ocupat els càrrecs de delegat territorial del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social i gerent de la Regió Sanitària de 
Lleida; president de la Fundació Privada Roc Pifarré; president del Consell de 
direcció i del Consell de Salut de la Regió Sanitària de Lleida i vicepresident 
del Consell d’Administració de l’Empresa Pública Gestió de Serveis Sanitaris. 
Del 2004 al 2007 ha estat coordinador de l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques a Lleida   
 
Des de l’1 de febrer de 2011 al març del 2012 ha estat director dels Serveis 
Territorials de Salut a Lleida i gerent de la Regió Sanitària de Lleida, director 
dels Serveis Territorials de Salut a l’Alt Pirineu i Aran i gerent de la Regió 
Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, president del Consell de Direcció i del Consell 
de  Salut de la Regió Sanitària de Lleida i de la Regió de l’Alt Pirineu i Aran, 
representant de la Generalitat en el Consell d’Administració de l’Agrupació 
Europea de Cooperació Territorial de l’Hospital de la Cerdanya, representant 
del CatSalut en el Consell Rector de l’Agència de Protecció de la Salut i 
membre del Patronat de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. 
 
Des del 3 d’abril del 2012 fins a l’actualitat ha estat director de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 

 

 
Francesc Sancho i Serena, secretari de Participació Social i Local en 
Salut  
 
Nascut a Sant Carles de la Ràpita l’any 1954. 
 
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (UB) i metge APD titular 
de l’Ampolla entre 1981 i 2001.   
 
Des de l’any 1991 i fins al gener de 2011 ha estat alcalde 
de l’Ampolla. Ha ocupat diversos càrrecs polítics. Ha estat delegat del Govern 
de la Generalitat de Terres de l’Ebre (2001-2003), president del Consorci 
d’Aigües de Tarragona (2001-2002) i president del Consorci per a la Protecció 
Integral Delta de l’Ebre (2002-2003). 
 
Ha estat diputat al Parlament de Catalunya en les legislatures VII (2003 – 
2006) i VIII (2006 – 2010), durant les quals ha estat portaveu de CiU a la 
Comissió de Salut del Parlament. 
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Des de gener de 2011 ha estat el secretari d’Estratègia i Coordinació del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 

Carles Constante i Beitia, director general de Planificació i Recerca en 

Salut  

Nascut a Barbastro el 1958.  

Llicenciat en Medicina i Cirurgia (1975-1981), tècnic superior per oposició de 
l’Administració General de la Generalitat de Catalunya (1987) i diplomat en 
Gestió Hospitalària per l’Escola Superior d’Administració d’Empreses (ESADE) 
(1988-1989).  
 
Des del 2011 ha estat director general de Regulació, Planificació i Recursos 
Sanitaris.  
 
Amb anterioritat ha desenvolupat diversos càrrecs en l’àmbit de la gestió 
sanitària. Ha estat gerent de l’Àmbit Territorial Barcelona Sud del Servei 
Català de la Salut (2011), director general del Servei Andorrà d’Atenció 
Sanitària (SAAS) (2009-2010); director assistencial del Servei Andorrà 
d’Atenció Sanitària (SAAS). (2008-2009); gerent de la Fundació Hospital 
Comarcal Sant Antoni Abat (2007-2008); director de projectes al Consorci 
Hospitalari de Catalunya, CHC Consultoria i Gestió, S.A. (2005-2007); director 
assistencial del Parc Sanitari Pere Virgili (Barcelona) (2004-2005); president i 
conseller delegat del Consorci Sanitari Integral (2002-2004), president i 
conseller delegat del Consorci Sanitari de la Creu Roja a Catalunya (2000-
2002) i director de l’Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut (SCS) (1996-
1999). 
 
 
Departament d’Interior 
 
Maria del Carme Virgili i Vilanova, directora de Serveis del Departament 
d’Interior 
 
Nascuda a Tarragona l’any 1960. 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB); diploma  d’Estudis de  
Dret Civil Català de la Càtedra Duran i Bas de la mateixa universitat; 
Mestratge en Dret de Catalunya organitzat per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), el Gabinet Jurídic i l’Escola d’Administració Pública; 
Programa Estratègies d’Innovació i Lideratge per a la Gestió Pública, d’IESE. 
 
Ha ocupat diversos càrrecs a l’Administració de la Generalitat. Ha estat 
secretària de la Comissió Jurídica Assessora (1985-1989); advocada en cap 
de l’Assessoria Jurídica del Departament de Justícia (1989-2004); advocada 
de la Generalitat a l’Assessoria Jurídica del Departament de Benestar Social  



 

 

Acords de Govern . 22.01.2013  

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

 

14 

(2004-2010), i secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia (gener 
2011- gener 2013). 
 
Ha estat vocal de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya i de la Comissió 
d’Assessorament i Supervisió de les persones Jurídiques, que tenen atribuïda 
la tutela de persones incapacitades i menors, i membre dels consells 
d’administració del DOGC, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció i del 
Consell Rector del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. 
 
En l’àmbit docent ha impartit formació de funcionaris i de postgrau a la 
Universitat de Girona (UdG) sobre dret civil català i dret administratiu.  
 
 
Departament de Cultura 
 
Pilar Pifarré i Matas, secretària general del Departament de Cultura 
  
Nascuda a Barcelona l’any 1955. 
  
Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de 
Barcelona i màster en Funció Gerencial a les Administracions Públiques per 
ESADE. 
  
Des de novembre de 2006 fins a novembre de 2010 ha estat diputada al 
Parlament de Catalunya i responsable d’administracions públiques al grup 
parlamentari de CiU. Prèviament, ha estat directora de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Sant Cugat de Vallès i subdirectora de Pressupostos, 
Contractació i Patrimoni al Departament de Treball i Indústria. Ha ocupat 
diferents càrrecs al Departament d’Ensenyament i al Departament de Cultura 
de la Generalitat, entre els quals, el de subdirectora general d’Administració i 
directora de Serveis. En la darrera legislatura va ser secretària d’Administració 
i Funció Pública 
 
Al Parlament de Catalunya, també ha estat membre de les comissions d’Afers 
Institucionals, de la Sindicatura de Comptes, del Síndic de Greuges, i 
d’Economia Finances i Pressupost. 
 
 
Departament de Benestar Social i Família 
 

Ramon Terrassa i Cusí, director general d'Acció Cívica i Comunitària 

Nascut a Barcelona l’any 1971. 

  
Secretari de Família, del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, del gener de 2011 al gener del 2013. 
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Educador social per la Universitat Ramon Llull. Primer cicle de la llicenciatura 
de Pedagogia a la Universitat de Barcelona. Diploma d’Animació Sociocultural, 
expedit pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Director i monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil, diplomes de la 
Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
  
Ha estat director de formació, cap d’estudis i professor del departament de 
pedagogia de la Fundació Pere Tarrés entre 1992 i 2010. Ha estat secretari de 
la Junta Directiva de l’Associació d’Empreses de la Iniciativa Social de 
Catalunya (AEISC ); expert tecnològic de l’Instituto Nacional de las 
Cualificaciones, adscrit al Ministeri d’Educació i al de Treball (INCUAL). 
  
També va ser membre del Consell Assessor de la Formació d’Educadors en el 
Lleure, dependent de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, 
membre electe del Consell del Voluntariat de Catalunya, dependent del 
Departament de Governació, i membre del Consell Català de 
l’Associacionisme i Voluntariat. De 1994 a 1997 va ser administrador i vocal 
de l'associació belga EUROJEUNES, i responsable del projecte de creació del 
centre d’educació ambiental i d’activitats socioeducatives de Colònies Jordi 
Turull-Escola Pia de Catalunya. 
  
En l’àmbit docent ha estat col·laborador del Màster en Fundacions i 
Associacions de “Les Heures-Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de 
Barcelona”; tutor de pràctiques d’estudiants de les Facultats de Pedagogia de 
la Universitat de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya i Universitat 
Ramon Llull. 
 
És coautor del llibre Perspectives de l’educació del lleure i col·laborador de 
múltiples publicacions. 
 
 
Dolors Gordi i Julià, secretària de Família  
 
Nascuda a Barcelona  el 1950. 
  
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Professora 
d’Educació General Bàsica per la Universitat Autònoma de Barcelona 1981.  
Màster en Formació de Formadors: Metodologies i gestió, expert europeu en 
formació i intervenció en Organitzacions per la Universitat Politècnica de 
Catalunya 1993-1995; Màster en Economia Solidària: Gestió d’Entitats i 
Empreses per la Universitat Abat Oliba 2005-2006 
 
És funcionària del cos de titulats superiors de la Generalitat de Catalunya i 
Funcionària del cos de Professors d’Educació General Bàsica. En l’àmbit de 
l’Administració pública ha estat  Directora del Centre d’Atenció a Disminuïts 
(CAD) de Badalona del Departament de Benestar i Família (2004). El 2002 va 
ser  directora general de l’empresa pública CIRE, Centre d’Iniciatives per a la 
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Reinserció del Departament de Justícia i Interior i subdirectora general 
d’Inserció Sociolaboral  del Departament de Justícia (2001), entre d’altres.  
 
Membre de l’Observatori Economia Solidària, patrona de la Fundació 
Trinijove, membre d’Òmnium Cultural i de l’Associació Ignasi Iglesias. 
 
Militant d’Unió Democràtica de Catalunya des de 1993. En la darrera 
legislatura ha estat diputada al Parlament de Catalunya i vicepresidenta de la 
comissió d’empresa i ocupació.  
 
 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 
Ramon Bonastre i Bertran, secretari d’Ocupació i Relacions Laborals  
 
Nascut a Montblanc l’any 1956. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), ha realitzat un 
mestratge en Prevenció de Riscos Laborals, en l’especialitat de Seguretat 
Industrial, i ha cursat estudis de doctorat sobre el sistema públic de prevenció 
de riscos laborals a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
El 1982 exerceix com a secretari de l’Ajuntament d’Ascó (1982). Entre 1982 i 
1996 ocupa diversos càrrecs al Departament de Treball de la Generalitat i 
entre 1996 i 2002 al sector mutualista. 
 
El 2002 ocupa el càrrec de subdirector general de Recursos Humans de la 
Direcció General d’Emergències i Protecció. Entre 2003 i 2004 exerceix com a 
director general d’Emergències i Protecció Civil de Catalunya del Departament 
de Justícia i Interior (2003-2004) i entre 2004 i 2009, com a cap d’àrea de 
Polítiques Sindicals del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 
 
Entre 2009 i 2011 ha estat vicegerent de Recursos Humans i Organització de 
la UAB.  
 
Ha estat professor associat de la UAB en la matèria de seguretat i salut 
laboral (1995-96), de dret administratiu, i de polítiques laborals des de 2005 
fins a 2011. Des de gener de 2011 fins a l’actualitat ha estat director general 
de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i 
Ocupació. 
 
 
Pere Palacín Farré, director general d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial  
 
Nascut a Vilaller l’any 1962. 
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És enginyer tècnic industrial en l’especialitat de màquines elèctriques per 
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, enginyer  
industrial elèctric i màster en Gestió i Organització d’Empreses per la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), diplomat per l’IESE Business 
School i doctor en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat 
Ramon Llull (URL). 
 
El 1983 inicia la seva trajectòria professional a la companyia elèctrica Enher, 
al Centre de Control de Moviment d’Energia. Entre el 1984 i 1987 exerceix de  
professor d’Electrotècnia a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona de la UPC. El 1987 s’incorpora a Red Eléctrica de 
España, com a responsable de l’Àrea de Xarxes Elèctriques de l’Oficina 
Tècnica Catalunya-Aragó, càrrec que ocupa fins al 2001. El 1998 col·labora 
amb l’empresa OMEL en la posada en funcionament del mercat intradiari 
elèctric espanyol. 
 
Des de 2001 i fins a l’actualitat ha estat professor a l’Institut Químic de Sarrià, 
on des de 2002 també ha exercit de director de Seguretat. Des de l’any 2011 
és catedràtic de la URL i imparteix l’assignatura Fonts Energètiques i 
Tecnologies Elèctriques del departament d’Enginyeria Industrial de l’Institut 
Químic de Sarrià. 
 
Paral·lelament a la seva trajectòria professional, ha format part de diferents 
grups de recerca i ha participat activament en entitats associatives vinculades 
al sector de l’energia, com la Comissió d’Energia del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, de la qual és membre. 
 
Josep Antoni Mundó i Balcells, director de Serveis del Departament 
d’Empresa i Ocupació 
 
Nascut a Barcelona l’any 1965. 
 
Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona (UB). Funció 
Gerencial a l’Administració Pública (FGAP) i Executive Master in Public 
Administration (EMPA) per l’Escola Superior d’Alta Direcció d’Empreses de 
Barcelona (ESADE). 
 
Ha desenvolupat diverses tasques i ha assumit diverses responsabilitats en 
l’Administració catalana. 
 
Des del 1993 al 1997 va ser cap del Gabinet d’Assistència Tècnica i 
Organització del Departament d’Economia i Finances. Entre 1997 i 2008 ha 
estat subdirector general de Recursos Humans i Organització del mateix 
Departament. Entre 2008 i 2011 ha estat cap d’administració del Consorci 
Casa de les Llengües. 
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Des del 2011 i fins a l’actualitat ha estat cap del Gabinet Tècnic de la 
Secretaria General del Departament d’Interior. 
 
 
Departament de Justícia 
 
Maria Josep Feliu Morell, secretària de Relacions amb l’Administració de 
Justícia  
 
Nascuda a Artés l’any 1958. 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). L’any 1983 ingressa 
a la carrera judicial com a jutgessa, i el 1988 assoleix la categoria de 
magistrada. Desenvolupa la seva carrera professional als jutjats unipersonals i 
a l’Audiència Provincial de Barcelona, excepte el període comprès entre 1998 i 
2002, en què exerceix com a responsable jurídica d’una entitat privada. 
 
Des de juny de 2009, després de ser elegida jutgessa degana de Barcelona, 
ha desenvolupat la tasca de representació dels jutges i de gestió judicial de 
tots el jutjats unipersonals de Barcelona. Durant aquesta etapa ha estat 
membre de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
de la Comisión Jurídica Asesora del CGPJ  per a la  implantació de l’Oficina 
Judicial, entre d’altres. 
 
En l’àmbit acadèmic ha fet col·laboracions docents sobre dret penal i 
processal a l’Escola Judicial, al Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada del Departament de Justícia i a l’Escola de Policia de 
Catalunya. 
 


