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El Govern aprova el Pla Estratègic de Seguretat Viària
2014-2020, que té com a objectiu principal la reducció
d’un 50% de les víctimes mortals


El pla, pioner a Catalunya, també fixa la reducció d’un 40% dels
ferits greus amb seqüeles de per vida l’any 2020



Inclou la promoció de l’elaboració de plans de seguretat viària
laboral a les empreses i l’impuls de mesures per potenciar que
els alumnes de secundària tinguin les competències
necessàries en educació viària a les escoles ampliada també a
motocicletes



El Servei Català de Trànsit planteja avaluar els seus sistemes
de gestió d’acord amb la Norma ISO 39001 de seguretat viària

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla Estratègic de Seguretat Viària
(PESV) 2014-2020. L‟objectiu principal d‟aquest pla és la reducció del nombre
de morts en accidents de trànsit en un 50% respecte del 2010 i també fixa la
reducció del nombre de ferits greus amb seqüeles de per vida en un 40%,
sempre en aquest horitzó 2020. El PESV, impulsat pel Servei Català de
Trànsit (SCT), és el document marc que recull aquest objectiu prioritari, i altres
de més específics, així com els mètodes d‟actuació que cal implantar per
assolir-los.
Els 5 eixos bàsics del PESV 2014-2020
El Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 es basa en cinc eixos
fonamentals sobre els quals s‟estructuren els objectius i el model de seguretat
viària al qual s‟aspira, així com les línies estratègiques i els projectes tractors
que s‟implementaran.
1. L‟educació, formació i conscienciació
2. El pensament global i l‟actuació local
3. La innovació i tecnologia al servei de la mobilitat
4. La col·laboració interdepartamental i la responsabilitat compartida entre
tots els agents públics i privats
5. La millora de la seguretat viària dels usuaris més vulnerables i el control de
les principals conductes de risc
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Resum de les estratègies de seguretat viària a Catalunya en el període
2014-2020
En el document s‟identifica una visió estratègica que orienta el
desenvolupament del pla. Aquesta visió de futur que es pretén aconseguir es
defineix de la manera següent: “Garantir que la mobilitat de les persones es
faci amb la màxima seguretat, reduint el nombre, la gravetat i les
conseqüències dels accidents i treballant amb la major eficiència”.
El Pla Estratègic de Seguretat Viària consta de sis objectius estratègics.
1. Protegir els usuaris de la mobilitat i controlar eficaçment les conductes de
risc, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la xarxa
viària, com vianants, ciclistes i motoristes, amb l‟objectiu de promoure una
mobilitat més segura i sostenible.
2. Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i
interurbanes). Creació d‟entorns de mobilitat des d‟una visió transversal.
3. Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la
mobilitat segura. En aquest sentit, es potenciarà la col·laboració amb les
universitats per tal incorporar nous sistemes de gestió del trànsit.
4. Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió que
permetin la consecució de resultats, d‟acord amb la nova norma ISO 39001
de seguretat viària que recomana Nacions Unides.
5. Facilitar l‟aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital. En
l‟àmbit de l‟educació viària també destaquen els nous projectes de
perfeccionament de la conducció de motocicletes per a estudiants de
secundària.
6. R+D+I a la seguretat viària.
A més, convé destacar que es potenciaran els plans locals de seguretat viària
amb la finalitat de reduir els accidents de trànsit urbans, i també la creació de
l‟Observatori de Seguretat Viària, que farà especial incidència en l‟àmbit urbà i
en l‟experiència dels països europeus líders en seguretat viària. Així mateix,
l‟Observatori també tindrà com a propòsit posicionar a l‟exterior l‟SCT com a
organisme de referència en la lluita contra la sinistralitat viària. En aquesta
línia, també es preveu donar continuïtat al Congrés Internacional sobre
Polítiques Europees de Trànsit.
La consecució d‟aquestes fites estratègiques impulsarien l‟assoliment de
l‟objectiu general i dels objectius específics que recull el pla.
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GRÀFICS

COMPARATIVA DEL NOMBRE DE MORTS PER MILIÓ D’HABITANTS A
EUROPA L’ANY 2010
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El Govern modifica la Llei de les professions de
l'esport per regularitzar la situació dels professionals
del sector
 La modificació adequa a la realitat esportiva de Catalunya els
requisits que han de complir els professionals de l’activitat física i
de l’esport
 Els canvis legislatius permetran als professionals incorporar-se
legalment a la vida laboral i accedir al Registre de Professionals de
l’Esport
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei de les
professions de l‟esport a Catalunya, de 2008, per actualitzar-la i solucionar
situacions i problemes derivats de la seva aplicació que han impedit que molts
professionals adaptessin l‟exercici de la seva professió als mandats legals. La
modificació també resol alguns buits legals donant-li contingut normatiu.
La primera modificació del text fa referència a les professions que quedaven
fora de l‟àmbit de la Llei 3/2008. Des de la publicació de la Llei, s‟han regulat
les formacions de modalitats esportives com el salvament i socorrisme, i el
busseig esportiu amb escafandre autònom, que estaven exemptes del seu
compliment. Ara se situen aquests professionals en el sector i dins la regulació
de la Llei, concretament en les professions dels monitors esportius i
d‟entrenadors esportius.
La modificació també incideix en la nomenclatura de dues professions de
l‟esport per tal d‟identificar-les més clarament amb el sector esportiu. Es tracta
de les professions d‟animador i monitor esportiu professional i dels
entrenadors professionals, que amb el canvi figuren a la Llei com a monitors
esportius i com a entrenadors esportius (referits a un esport específic).
Una altra novetats és la incorporació, dins de l‟articulat, de la referència als
nivells del Marc Europeu de Qualificacions, així com la valoració de les
competències professionals. També s‟ha inclòs a l‟articulat la possibilitat del
reconeixement i incorporació dels professionals, degudament inscrits en el
Registre Oficial de Professionals de l‟Esport de Catalunya, en altres registres
de professionals de l‟esport d‟altres estats membres de la Unió Europea, en el
cas que s‟estableixi un acord o conveni.
Quant als deures dels professionals, per tal de clarificar-los, s‟ha millorat el
redactat en el que fa referència a dues de les obligacions dels professionals.
Per una banda, una situació que s‟ha estimat que calia resoldre, a demanda
del sector professional, és la dels tècnics que es dediquen a desenvolupar
Acords de Govern. 14.01.2014
Pl. de Sant Jaume, 4. 08002 Barcelona . Tel. 934024623; comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

5

tasques d‟activitats d‟iniciació en associacions i agrupacions esportives,
entitats locals o centres educatius, on es realitzen activitats poliesportives, que
fins ara no estava regulat i que s‟ha incorporat en el nou text.
També s‟ha resolt, a demanda del sector federatiu i de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, la situació de les persones que es dediquen a
desenvolupar tasques a nivell bàsic en una modalitat esportiva concreta en les
entitats esportives.
Més paper per a l’Escola Catalana de l’Esport
El Projecte de llei també resol la situació d‟alguns professionals que des de
l‟entrada en vigor de la Llei 3/2008 no poden complir amb l‟obligació d‟estar
registrats com a professionals de l‟esport a Catalunya al topar amb la
legislació estatal en dos casos concrets:
-

En primer lloc, el col·lectiu afectat són els tècnics que professionalment
exerceixen com a entrenadors professionals de modalitats esportives
legalment reconegudes pel Consell Català de l'Esport, que estan
assumides per federacions esportives catalanes inscrites al Consell
Català de l'Esport, però als qual l‟Administració no els pot oferir
formació oficial, ja que la modalitat no està reconeguda per part del
Consejo Superior de Deportes, a qui la llei estatal atribueix la
competència per reconèixer l‟existència d‟una modalitat esportiva.

-

En segon lloc, la modificació de la Llei preveu regular el mecanisme
legal necessari que permeti rebre la formació necessària per
desenvolupar la professió i permetre l‟accés al Registre Oficial de
Professionals de l‟Esport, en la modalitat o especialitat que
correspongui, a aquells professionals que segueixen la formació en
modalitats esportives reconegudes pel Consejo Superior de Deportes
en període transitori, mentre no es publica el pla formatiu de la
modalitat o especialitat esportiva al BOE, cosa que impedeix
desenvolupar la formació a Catalunya.

En aquest sentit, per tal de donar una solució transitòria que permeti al
col·lectiu exercir la seva professió dins la legalitat, s‟ha previst que l‟Escola
Catalana de l‟Esport, com a òrgan docent del Consell Català de l‟Esport pugui
portar a terme la formació corresponent a les modalitats esportives legalment
reconegudes pel Consell Català de l'Esport i assignades a federacions
esportives catalanes, encara que aquesta modalitat no estigui reconeguda pel
Consell Superior d‟Esports. I que, així mateix, pugui transitòriament oferir
formació respecte a les modalitats esportives que es troben en període
transitori i que no tenen encara el pla formatiu publicat en el BOE. D‟aquesta
manera, els professionals podran ser inscrits al Registre Oficial de
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Professionals de l‟Esport de Catalunya, al qual sense aquesta formació no
podien accedir.
Pel que fa al règim transitori, es modifica la disposició transitòria tercera per a
l‟exercici de les professions de monitor esportiu i entrenador esportiu, i descriu
que quan el Govern ha verificat una manca real de professionals titulats per
atendre la demanda existent o bé ha constatat l‟existència de nous àmbits de
treball amb una manca de formació específica, les persones que disposen
d‟alguns dels certificats que s‟enumeren a continuació, poden sol·licitar la
inscripció al Registre Oficial de Professionals de l'Esport:
1. Certificat de Professionalitat de la família de les activitats físiques i
esportives, lliurat pel Departament d‟Empresa i Ocupació.
2. Certificat de crèdits, unitats formatives o unitats de competència lliurat
d‟acord amb la normativa vigent.
3. Certificat de superació de les formacions mínimes per als monitors
esportius de les activitats de dinamització poliesportiva, lliurat per
l‟Escola Catalana de l‟Esport, com a òrgan docent del Consell Català de
l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
4. Certificat de cursos de formació per al desenvolupament de la iniciació
esportiva bàsica, lliurat per les federacions esportives, i reconegut per
l‟Escola Catalana de l‟Esport.
5. Certificats que resultin de les previsions contingudes en l‟ordenament
vigent a cada moment.
També es considera que té la competència professional suficient tothom qui
tingui el certificat corresponent al primer nivell o el cicle inicial del grau mitjà
dels ensenyaments esportius o de la formació del nivell 1 en període transitori,
en relació amb la modalitat esportiva.
Així mateix, s‟estableix i es desenvolupa un procediment per tal de fixar els
mínims requisits de formació complementària i d‟experiència professional per
poder desenvolupar la tasca d‟aquelles professions que estableix la Llei i que
així ho requereixin, i es modifica la disposició final relativa a la reglamentació
federativa, atenent al desenvolupament del voluntariat, per tal que les
federacions esportives puguin realitzar una formació mínima per tal de garantir
la salut dels practicants. Aquesta formació serà certificada per l‟Administració
esportiva, concretament des de l‟òrgan docent del Consell Català de l'Esport.
Les titulacions o certificacions que habiliten per exercir les professions
regulades en aquesta Llei són exigibles a partir de l‟1 de gener de 2015.
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El Govern incorpora CCOO, UGT i el Consell dels
Col·legis d'Advocats de Catalunya a la Taula sobre
desnonaments
 La incorporació de nous membres respon al caràcter transversal
d’aquest òrgan i a la conveniència de treballar de forma conjunta
amb totes aquelles institucions coneixedores d’aquesta realitat
social i que hi estan relacionades
 El Govern va crear la Taula sobre els desnonaments el 17 de
setembre passat, com a resposta a una situació de fort increment
de les execucions hipotecàries a causa de la crisi econòmica
El Govern ha acordat la incorporació de representants de la Unió General de
Treballadors de Catalunya (UGT), de Comissions Obreres de Catalunya
(CCOO) i del Consell dels Il·lustres Col·legis d‟Advocats de Catalunya a la
Taula sobre desnonaments que es va constituir per acord de Govern el 17 de
setembre passat.
A partir d‟ara aquestes institucions comptaran amb un representant a la Taula
sobre desnonaments, que va néixer, d‟una banda, amb l‟objectiu de vehicular
mesures concretes urgents per a les persones afectades pels desnonaments.
I, de l‟altra, amb la intenció de formular propostes de modificacions legislatives
en l‟àmbit competencial de la Generalitat.
La incorporació dels nous membres respon al caràcter transversal d‟aquest
òrgan i a la conveniència de treballar de forma conjunta amb totes aquelles
institucions coneixedores i relacionades amb aquesta realitat social, atesa la
situació d‟especial vulnerabilitat en què es troben les persones i les famílies
afectades.
Així doncs, la Taula sobre desnonaments quedarà integrada per representants
dels departaments d‟Economia i Coneixement, de Territori i Sostenibilitat, de
Benestar Social i Família, d‟Interior, d‟Empresa i Ocupació i de Justícia, així
com per la Plataforma d‟Afectats per la Hipoteca, la Taula d‟Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya, les entitats municipalistes, les entitats financeres,
l‟Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, els sindicats UGT i
CCOO i el Consell dels Il·lustres Col·legis d‟Advocats de Catalunya.
La Taula sobre desnonaments
La Taula és la resposta del Govern, d‟una banda, a la situació en la qual s‟han
vist involucrades moltes famílies en els darrers cinc anys, període en el qual
han augmentat significativament les execucions hipotecàries a causa de la
crisi econòmica. I, per l‟altra, a la demanda que va fer el 25 d‟abril passat el
Parlament de Catalunya quan va adoptar la Moció 11/X, sobre els efectes de
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la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 14 de març de
2013, sobre les clàusules abusives en els contractes subscrits amb
consumidors, i la Moció 16/X, sobre les polítiques d‟habitatge. En el marc
d‟aquesta moció, el Parlament català va sol·licitar la creació de la Taula, que,
finalment, va impulsar el Govern el 17 de setembre de 2013 i que està adscrita
al Departament de Justícia.
Amb la creació de la Taula sobre desnonaments, el Govern va posar en marxa
una nova mesura per intentar pal·liar la greu situació en què es troben les
persones afectades per les execucions hipotecàries, que se suma a la ja
impulsada per l‟Executiu en matèria d‟execució de les diligències de
llançament a tot el territori català, que té com a finalitat facilitar que els serveis
socials dels ajuntaments de tot el territori tinguin coneixement de cada
desnonament o execució hipotecària amb supòsit de risc social que es
produeixi al seu municipi.
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El Govern demana un informe al Consell de Garanties
Estatutàries sobre la Llei de garantia d’unitat de
mercat
 La normativa estatal vulnera les competències normatives i
executives de la Generalitat de Catalunya amb incidència en
sectors econòmics, limita l’eficàcia de l’administració i imposa uns
mecanismes de control no previstos a la Constitució Espanyola
El Govern de la Generalitat, a proposta dels Departaments d‟Empresa i
Ocupació, d‟Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i de
Salut sol·licitarà al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen previ a la
interposició d‟un recurs d‟inconstitucionalitat sobre determinats preceptes de la
Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia d‟Unitat de Mercat.
Concretament, el dictamen afecta els articles 2 al 6; 9 al 24; 26 al 28 i la
disposició addicional Desena, i les disposicions finals Primera, Segona,
Quarta i Cinquena.
El Govern de la Generalitat considera que la normativa estatal vulnera les
competències normatives i executives de la Generalitat de Catalunya amb
incidència en sectors econòmics, limita l‟eficàcia de l‟administració i imposa
uns mecanismes de control no previstos a la Constitució Espanyola. Amb
l‟excusa de facilitar l‟activitat econòmica, aquesta llei altera significativament la
distribució competencial existent fins ara, de manera que la capacitat de
decisió de la Generalitat en les matèries amb incidència econòmica queda
reduïda de manera important i les seves actuacions passen a ser fiscalitzades
de manera ordinària per organismes de l‟administració central, com si es
tractés d‟una administració perifèrica de l‟estat. D‟altra banda, la seva
aplicació no afavorirà els objectius amb què es justifica sinó que crea un marc
que perjudicarà la qualitat de vida, la competitivitat innovadora i la
responsabilitat social de les empreses.”
El preàmbul de la Llei fa referència a la homogeneïtzació d‟ordenaments
jurídics autonòmics mitjançant la regulació de competències de les
Conferències Sectorials i es crea un Consell per a la Unitat de Mercat, en el
qual hi participin representants de les Comunitats Autònomes , però amb una
Secretaria permanent amb funcions pròpies, i una Comissió Nacional dels
Mercats i de la Competència amb potestat de control (ex ante i ex post) de les
regulacions autonòmiques, i podran rebre i resoldre les peticions dels
operadors econòmics pel que fa a la concessió d‟autoritzacions i llicències.
La Llei també legitima la Comissió per interposar un nou tipus de contenciós
administratiu contra actes i disposicions autonòmiques, que tindrà caràcter
preferent i produirà la suspensió automàtica de la disposició o acte impugnat
si així ho sol•licita la Comissió.
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Tots aquests preceptes plantegen el dubte sobre la constitucionalitat
d‟aquestes previsions en relació a les competències de la Generalitat que
incideixen sobre els diferents sectors de l‟economia.

Acords de Govern. 14.01.2014
Pl. de Sant Jaume, 4. 08002 Barcelona . Tel. 934024623; comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

11

Altres Acords de Govern
El Govern encarrega al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen
per la possible invasió competencial de la Llei d’avaluació ambiental
El Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un
dictamen sobre la possible invasió de competències de la nova Llei
d‟avaluació ambiental aprovada pel govern espanyol. Aquest dictamen és
previ a la interposició d‟un possible recurs d‟inconstitucionalitat per una
trentena d‟articles i dues disposicions finals de la nova norma (Llei 21/2013, de
9 de desembre, d‟avaluació ambiental).
Els principals motius per a la sol·licitud del dictamen són que la Llei inclou una
regulació detallada i exhaustiva de la matèria i dels aspectes procedimentals
que gairebé no deixa marge a les potestats legislatives ni reglamentàries de la
Generalitat per exercir les seves competències; que deroga tant els textos de
rang legal vigents com la norma reglamentària on s‟establia el procediment
d‟actuació aplicable als supòsits en els quals l‟avaluació ambiental correspon
a l‟Administració General de l‟Estat; que confereix funcions a la Conferència
Sectorial de Medi Ambient per impulsar modificacions uniformitzadores de les
normatives autonòmiques i d‟estandardització dels seus procediments i per
establir mecanismes de garantia; i que la llei estableix un sistema de
derogació de la legislació anterior i d‟entrada en vigor que fan dubtar de la
seva adequació a l‟ordre de distribució competencial.
El Govern aprova la creació de la Junta Rectora del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
El Govern ha acordat la creació de la Junta Rectora del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, així com la regulació de la seva
composició, de les seves funcions i del règim jurídic de funcionament d‟aquest
òrgan. Adscrit al Departament d‟Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural (DAAM), estarà integrat per vuit ajuntaments (Torroella de
Montgrí, Pals, Bellcaire d‟Empordà, l‟Escala, Palau-sator, Ullà, Fontanilles i
Gualta), vint entitats i organitzacions dels sectors socials implicats (agrari,
pesquer, rural, cultural, recreatiu, científic i ambiental), i dotze representants
de la Generalitat i altres administracions públiques.
La Junta Rectora exercirà les funcions de participació, consulta i tutela de la
gestió i, així mateix, vetllarà pel compliment de la normativa reguladora del
Parc Natural, i proposarà normes i actuacions per a una eficaç defensa dels
valors ecològics i per al desenvolupament sostenible en l‟àmbit del Parc
Natural. Es tracta d‟un òrgan de participació, consulta i tutela de la gestió del
Parc Natural.
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Entre les funcions específiques que ha de desenvolupar la Junta destaquen
establir les disposicions reguladores del Parc Natural, proposar el programa
d‟actuació i la memòria anual de gestió, el pressupost anual d‟acord amb les
prioritats d‟inversions en infraestructures i serveis dins l‟àmbit del Parc Natural.
També coordinar les actuacions de les administracions representades que
puguin afectar l‟espai protegit, i fer-ne el seguiment, així com proposar i
promoure mesures i actuacions per a la millor protecció del Parc Natural i
afavorir les activitats tradicionals, agrícoles, ramaderes i forestals.
El Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter es va crear per la llei
15/2010, de 21 de maig de 2010, amb l‟objectiu principal d‟unificar la
normativa de protecció dels tres espais que conformen el Parc Natural
(Massís del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter).
El Govern aprova la firma del protocol amb el Govern d’Andorra per
l’aeroport de la Seu
El Govern ha aprovat autoritzar el Departament de Territori i Sostenibilitat a
signar un protocol amb el Govern del Principat d‟Andorra que permeti
concretar els compromisos d‟ambdues parts de cara a l‟obertura d‟operacions
comercials a l‟aeroport Pirineus - la Seu d‟Urgell a partir de l‟estiu vinent.
L‟objectiu és que aquesta infraestructura, que ara és exclusivament d‟ús
privat, es converteixi en un aeroport d‟ús públic, per tal que pugui acollir també
vols turístics, de passatgers, mercaderies, correus o aerotaxis.
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Nomenaments
Pere Soley
Director gerent de l’Institut Català de la Salut
Nascut a Vic l‟any 1948.
És llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona, especialista
en cirurgia vascular i màster en direcció i administració d‟empreses per
ESADE. També ha cursat programes d‟alta direcció d‟institucions sanitàries a
IESE.
Té una àmplia trajectòria com a gestor dins el sector sanitari català. Va iniciar
la seva activitat professional com a resident i després metge adjunt del Servei
d‟Angiologia i Cirurgia Vascular de l‟Hospital Universitari de Bellvitge, on va
treballar de 1978 a 1984. De 1984 a 1987, va ocupar diferents càrrecs
directius a l‟Hospital de la Santa Creu de Vic i també va ser subgerent del
Consorci Hospitalari de Vic. L‟any 1988 es va incorporar a l‟Hospital
Universitari Vall d‟Hebron com a director gerent de l‟Àrea de Traumatologia i
Rehabilitació fins al 1990. Posteriorment, i fins a l‟any 1994, va ser gerent dels
hospitals de Barcelona de la Quinta de Salut l‟Aliança. L‟any 1994 va tornar a
l‟Hospital de Bellvitge, on va exercir com a subgerent fins al 1995 i després
com a director gerent del centre durant deu anys més. El 2005 es va
incorporar com a gerent del Consorci Sanitari del Maresme, on va treballar fins
a l‟estiu de 2011, moment en què va ser nomenat gerent territorial de l‟ICS a
l‟àrea Metropolitana Nord.
Joan Aregio
Secretari de Relacions Laborals i Ocupació
Nascut a Barcelona l‟any 1960.
És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Des del 2013 està al
capdavant de la direcció del Servei d‟Ocupació de Catalunya. Ha estat director
del Servei Català de Trànsit entre el 2011 i el 2013, i president del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona entre el 2007 i el 2011. També ha estat
tinent d‟alcalde i regidor de l‟Ajuntament de Tarragona (1995-2007), al
capdavant de les regidories de Cultura, Relacions Ciutadanes, Hisenda i
Pressupostos, i president de la Diputació de Tarragona (2003-2007).
D‟altra banda, Joan Aregio ha estat advocat de la Junta d‟Aigües de la
Generalitat de Catalunya, entre 1985 i 1988; i delegat territorial de l„Empresa
Pública ADIGSA a Tarragona, durant el 1988 i el 1990. Va ocupar el càrrec de
director general dels Serveis Comunitaris de la Generalitat de Catalunya i
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vicepresident de l‟Empresa Pública ADIGSA entre l‟any 1990 i el 1992. Joan
Aregio també va ser delegat territorial del Departament de Benestar Social de
la Generalitat de Catalunya a Tarragona, entre el 1992 i el 1999.
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