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El Govern analitza l’informe ‘Crònica d’una ofensiva 
premeditada’, que detalla l’estratègia de l’Estat per 
ofegar, limitar i laminar l’autogovern de Catalunya  
 

 Posa de manifest la “visió monolítica i centralista de l’Estat”, la 
manca de voluntat de diàleg, la “inacció” davant les propostes de 
Catalunya (pacte fiscal, dret a decidir) i “l’atac” al model educatiu 
català, elements que expliquen la voluntat d’una gran majoria dels 
ciutadans de decidir el futur polític del país 
 

 A banda d’un model de finançament injust i un dèficit fiscal anual 
del 8%, l’Estat ha obstaculitzat sistemàticament totes les 
iniciatives de la Generalitat per aconseguir nous ingressos i 
garantir l’estat del benestar: ha recorregut les taxes judicials, 
l’euro per recepta o l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit, i ha presentat fins a 19 recursos contra normes com el 
model català de comerç o el decret de pobresa energètica 
 

 El Govern espanyol deu 3.967 milions d’euros a la Generalitat per 
l’incompliment de la DA3 de l’Estatut. Entre 2009 i 2014 ha reduït 
un 71% la inversió a Catalunya, 22 punts per sobre de la mitjana 
espanyola  
 

 En 3 anys l’Estat ha retallat 240 milions d’euros a Catalunya de la 
Llei de la dependència, que haurien permès incloure 26.500 
persones al sistema de protecció. Des de 2010 ha reduït un 98% 
les transferències finalistes a ensenyament i han caigut un 60% els 
fons per a polítiques actives d’ocupació  
 

 El treball va ser encarregat pel Consell Executiu en la reunió del 3 
de març passat, davant del degoteig constant de decisions de 
l’Estat que afectaven l’autonomia de Catalunya i el conjunt de 
l’Estat de les autonomies 

 
El Consell Executiu ha analitzat l’informe Crònica d’una ofensiva premeditada: 
les conseqüències sobre les persones de Catalunya, que detalla l’estratègia 
del Govern espanyol per ofegar, limitar i laminar l’autogovern de Catalunya. El 
document posa de manifest “la visió monolítica i centralista de l’Estat”, la 
manca de voluntat de diàleg, la “inacció” davant les propostes fetes per 
Catalunya (pacte fiscal, dret a decidir), “l’atac al model lingüístic català” o “el 
menysteniment de la llengua”. Elements que, segons el treball, expliquen que 
una gran majoria de la ciutadania hagi expressat la seva voluntat de decidir el 
futur polític de Catalunya per garantir el progrés econòmic i el benestar social 
del país. 
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L’informe Crònica d’una ofensiva premeditada: les conseqüències sobre les 
persones de Catalunya va ser encarregat pel Consell Executiu en la reunió del 
3 de març passat, davant del degoteig constant de decisions de l’Estat que 
afectaven l’autonomia de Catalunya. A través d’un centenar de pàgines, el 
document analitza el procés de recentralització de competències que el 
Govern espanyol ha fet a nivell econòmic i normatiu. En aquest sentit, 
contraposa la “inacció” de l’Estat en els diferents processos de negociació 
amb Catalunya (traspassos, pacte fiscal, dret a decidir) o a l’hora de complir 
sentències desfavorables a la “hiperactivitat” per recentralitzar i limitar 
l’autogovern català en tots els àmbits d’actuació, ja siguin polítiques socials, 
econòmiques o institucionals. El treball també analitza la falta de voluntat de 
diàleg que ha mostrat davant la petició del Govern de buscar una solució 
negociada i pactada per satisfer els desitjos d’una gran majoria de la població 
catalana per decidir el futur polític del país.  
 

1. Manca de voluntat de diàleg 
 
Des de 1978, els successius governs de la Generalitat, de formacions 
polítiques diverses, han intentat sempre buscar solucions dialogades i 
pactades, per garantir el benestar dels ciutadans de Catalunya i satisfer els 
anhels i desitjos d’una gran majoria de la població catalana per decidir el futur 
polític del país. El document relata, en aquest sentit, com el Govern de l’Estat 
espanyol ha “eliminat tota relació de diàleg” amb les institucions catalanes, 
amb el llarg procés de negociació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 
2006, retallat pel Tribunal Constitucional després de ser referendat pel poble 
català; la petició del pacte fiscal de 2012, “un cop palesada la insostenibilitat 
d’un finançament injust”, o la demanda constant a les institucions espanyoles 
de facilitar els mecanismes per fer realitat el dret a decidir del poble de 
Catalunya l’any 2014.  
 
L’informe constata que “no només no s’han escoltat les demandes de la 
ciutadania, sinó que s’ha topat contra un mur”. L’Executiu, de fet, ha paralitzat 
les relacions bilaterals Estat-Generalitat: durant els anys 2012, 2013, 2014 i 
2015 no s’ha reunit cap dels òrgans bilaterals previstos per desplegar l’Estatut, 
ni s’ha aprovat ni ampliat cap traspàs, tot i les reiterades demandes de la 
Generalitat.  
 

2. Recentralització per la via econòmica 
 
L’informe posa de manifest l’ofec econòmic a què l’Estat ha sotmès els darrers 
anys les institucions catalanes, amb un model de finançament injust i un dèficit 
fiscal insostenible, que situa Catalunya com el desè territori en recursos per 
capita rebuts, per sota de la mitjana espanyola, quan és la tercera en 
aportació de recursos tributaris al sistema de finançament. Des de fa 25 anys 
persisteix el dèficit fiscal que pateix Catalunya i que el 2011 es va situar en els 
15.006 milions d’euros, el 7,7% del PIB, xifra que equival aproximadament a 
totes les despeses de la Generalitat en salut, educació i benestar social de 
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2011 o a la previsió de despeses de l’Estat en defensa i seguretat per a aquell 
any.  
 
A tot això cal sumar la política per obstaculitzar sistemàticament totes les 
iniciatives que ha impulsat la Generalitat per aconseguir nous ingressos i 
reduir les despeses sense afectar l’estat del benestar. El Govern espanyol ha 
interposat recursos d’inconstitucionalitat gairebé sistemàticament contra les 
mesures tributàries de la Generalitat, com les taxes judicials, l’euro per 
recepta, l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, l’impost sobre la 
producció d’energia elèctrica d’origen nuclear o l’impost sobre la provisió de 
continguts per part dels prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
i de foment del sector audiovisual.  
 
Reducció de recursos amb impacte sobre l’estat del benestar 
 
En matèria de benestar social, l’Estat ha incomplert el desplegament de la Llei 
de la dependència i ha retallat en 3 anys un total de 240 milions d’euros a 
Catalunya, que haurien permès crear 13.000 noves places residencials o 
incloure 26.500 persones al sistema de protecció, entre d’altres. Tot i que per 
llei hauria d’aportar el 50% del finançament públic, el 2014 l’Estat només es va 
fer càrrec del 17,5%, mentre que Catalunya va haver de fer front al 82,5% 
restant. Si la Generalitat hi hagués destinat els mateixos recursos que l’Estat, 
s’haurien deixat d’atendre un 65% de beneficiaris de la norma. De fet, aquest 
sobreesforç econòmic ha permès que prop de 100.000 ciutadans hagin rebut 
la prestació.  
 
La sanitat pateix un dèficit crònic de recursos, que se situa en el 10% de la 
despesa total en salut de l’Estat. Els recursos per capita de Catalunya estan 
per sota de la mitjana espanyola com a conseqüència del model de 
finançament, fet que ha obligat a sacrificar la paga extraordinària dels 
professionals sanitaris durant 3 anys consecutius. 
 
En ensenyament, a part de l’atac continuat al model d’escola catalana, des de 
2010 les transferències finalistes de l’Estat s’han reduït un 98%: han passat de 
147,3 milions d’euros el 2010 a una previsió de 2,87 milions per al 2015. Es 
manté també la recentralització cultural de l’Estat, que als pressupostos de 
2015 congela l’aportació en cultura a Catalunya i, en canvi, augmenta el 
pressupost dels museus del Prado, Reina Sofía i Thyssen o del Teatro Real. 
De fet, des de 2011 s’han reduït un 42 per cent les aportacions del Govern 
espanyol als equipaments culturals de Catalunya.  
 
 
Reducció de recursos amb impacte sobre la reactivació econòmica  
 
La manca d’inversions a Catalunya ha estat constant al llarg del temps i ha 
afectat totes els àmbits: Rodalies, corredor del Mediterrani, accessos als ports, 
gestió aeroportuària, carreteres... El Govern espanyol deu 3.967 milions 
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d’euros al Govern de la Generalitat per l’incompliment de la disposició 
addicional tercera de l’Estatut, que havia de pal·liar el dèficit crònic en 
infraestructures. Amb aquest import es podrien fer 4 regadius com el Segarra-
Garrigues, 20 llançadores ferroviàries a l’aeroport del Prat o acabar la Línia 9 
del metro. 
 
Entre 2009 i 2014, la inversió de l’Estat a Catalunya s’ha reduït un 71%, 22 
punts per sobre de la mitjana espanyola. Aquest 2015 Catalunya és el tercer 
territori per la cua en inversió: concentra només un 9,5% de la inversió total, la 
meitat del pes que té el PIB català al conjunt de l’Estat. De fet, és el 
percentatge més baix dels últims 17 anys. Tal com posa de manifest l’informe, 
no es tracta d’una qüestió de disponibilitat pressupostària, sinó de voluntats, 
com demostra el fet que només s’hagi executat un 7% del Pla de Rodalies de 
Catalunya 2008-2015 i, en canvi, s’hagi executat en un 100% el de Madrid. 
 
En matèria d’ocupació i relacions laborals, l’Estat ha reduït un 60% els fons 
per a polítiques actives d’ocupació, cosa que ha limitat la capacitat de la 
Generalitat per atendre persones amb programes d’orientació, formació i 
contractació. La discrecionalitat en el repartiment de recursos també queda 
palesa en l’àmbit agrari. Mentre la UE i la Generalitat incrementen el 
pressupost del Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020, l’Estat només hi 
aporta el 7,3% dels ajuts, enfront del 23% d’altres comunitats.  
 
 

3. Recentralització per la via normativa  
 
El Govern de l’Estat ha impulsat una reforma administrativa basada en 
l’informe elaborat per la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas (informe CORA) que, sota l’excusa d’eliminar possibles duplicitats 
institucionals i administratives, proposa eliminar organismes sense valorar el 
repartiment competencial. Proposa que la Generalitat suprimeixi institucions i 
organismes estatutaris de forta implantació a Catalunya, com el Síndic de 
Greuges, la Sindicatura de Comptes o el Servei Meteorològic de Catalunya. 
 
A banda de les figures tributàries impugnades per l’Estat, el Govern espanyol 
ha presentat fins a 19 recursos d’inconstitucionalitat contra normes o 
disposicions catalanes, entre les quals destaquen les que afecten el model 
català de comerç (horaris, rebaixes, grans equipaments) o les que pretenien 
fer front als casos de pobresa energètica.  
 
Cal dir que, tot i aquesta quantitat elevada d’assumptes que l’Estat porta als 
tribunals, el mateix Govern espanyol incompleix sistemàticament la legalitat 
vigent i els compromisos adquirits. Fa més de 15 anys que incompleix 
sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem favorables a la 
gestió territorialitzada del 0,7% de l’IRPF. Són un total de 12 sentències 
incomplertes que impliquen que 20 milions recaptats a Catalunya no tornin al 
país. També fa més de 20 anys que incompleix la llei en matèria de beques a 
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l’estudi i no n’ha traspassat la titularitat a la Generalitat. De fet, fins i tot 
després de 30 anys de les primeres sol·licituds encara no s’ha complert la 
devolució total dels Papers de Salamanca.  
 
Atac al model d’escola catalana 
 
Les darreres pàgines de l’informe se centren en l’atac constant que pateix la 
llengua i el model d’escola catalana, element d’integració i cohesió del país 
que ha funcionat amb èxit els últims 30 anys. L’aprovació de la Llei orgànica 
de la millora de la qualitat de l’educació (LOMQE) ha introduït canvis profunds 
en el model de distribució de competències, reduint a residuals les 
competències territorials. Això, tal com posa de manifest l’informe, 
impossibilita la continuïtat del model d’escola inclusiva i del sistema 
d’immersió lingüística. 
 
En paral·lel, el treball constata el menyspreu continuat a la llengua catalana. 
L’Estat “no només no té pel català el respecte i la protecció especials a què fa 
referència l’article 3 de la Constitució espanyola, sinó que l’incompleix 
sistemàticament amb contenciosos permanents que pretenen afectar el 
corpus normatiu de la llengua” (5 lleis impugnades per raons lingüístiques com 
són les lleis d’educació, del cinema, de l’occità, d’acollida i del Codi de 
consum). També constata la proliferació d’iniciatives contràries que avanci o 
desenvolupi amb normalitat la llengua (LAPAO, decret de trilingüisme a les 
Balears) i la “passivitat” de l’Estat davant de posicionaments catalanòfobs. 
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El Govern i la Fundació Balsells promouran un 
programa de beques per fer estudis de postgrau en 
ciències agrícoles a la University of California, Davis  
 

 S’aprova la signatura d’un conveni que permetrà que universitaris 
catalans estudiïn màsters sobre ciència i tecnologia dels aliments, 
enginyeria de sistemes biològics i viticultura i enologia en aquest 
centre, que és un dels 10 campus que integren la Universitat de 
Califòrnia, el sistema universitari públic més rellevant del món 

 

 Es vol ampliar l’abast d’un model exitós que actualment ja permet 
cursar estudis de postgrau d’enginyeria als centres d’Irvine 
(Califòrnia) i Boulder (Colorado)  
 

El Govern ha aprovat la signatura d’un conveni de col·laboració amb la 
Balsells Foundation i la University of California, Davis (UC, Davis) per establir 
el programa de Beques Balsells-Generalitat per realitzar estudis de postgrau 
en l’àmbit de les ciències agrícoles. L’acord és fruit dels contactes mantinguts 
l’any 2014 entre els departaments d’Economia i Coneixement i d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació i Medi Natural amb responsables de la 
universitat nord-americana i el president de la Balsells Foundation, l’enginyer 
català resident als EUA Peter J. Balsells.  
 
El nou programa de beques seguirà el model dels programes que ja existeixen 
des de 1996 en l’àmbit de l’enginyeria a la University of California, Irvine, i des 
de 2009 a la University of Colorado, Boulder. El conveni permetrà que 
universitaris catalans estudiïn màsters en l’àmbit de les ciències agrícoles al 
College of Agriculture and Environmental Sciences (CAES) de la UC, Davis. 
Les beques tindran una durada inicial per a 12 mesos, renovables per a altres 
12 mesos, i permetran cursar màsters en els àmbits de la ciència i la 
tecnologia dels aliments; l’enginyeria de sistemes biològics, i la viticultura i 
l’enologia. Les universitats catalanes ofereixen diferents titulacions en 
agricultura i ciències de l’alimentació, entre les quals hi ha l’Enginyeria 
agrícola, la Biotecnologia i l’Enologia. La voluntat del conveni és ampliar a la 
UC Davis, en l’àmbit de les ciències agrícoles, l’abast de l’exitós model seguit 
als centres d’Irvine i Boulder. 
 
El de Davis és un dels 10 campus que integren la University of California, 
considerada el sistema universitari públic més rellevant a nivell mundial. La 
universitat és coneguda per la seva excel·lència acadèmica i pel seu impacte 
global. El College of Agricultural and Environmental Sciences de la UC Davis 
és l’escola número 1 d’aquest àmbit al món. Mitjançant la recerca, l’educació i 
la divulgació promou estils de vida més saludables i, en general, un nivell de 
vida més elevat, afrontant qüestions fonamentals relacionades amb 
l’agricultura, els sistemes alimentaris i el medi ambient.  
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El Govern inicia la tramitació de la Llei de 
desenvolupament rural, que contribuirà al 
desenvolupament sostenible i el reequilibri territorial 
 

 El Consell Executiu dóna llum verda a la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de desenvolupament rural, que vol potenciar 
polítiques que valorin i facin aflorar tots els potencials de l’àmbit 
rural  

 

 Alguns dels objectius són dotar d’un marc normatiu específic la 
realitat rural, equiparar les condicions de vida de l’àmbit rural i 
l’urbà, reconèixer i valorar la dona rural o impulsar noves 
tecnologies al servei del món rural 

 

 La iniciativa dóna compliment a les resolucions aprovades durant 
el ple monogràfic sobre agricultura celebrat el juliol de 2014 al 
Parlament de Catalunya i s’emmarca en el Pla estratègic nacional 
de suport a l’agricultura i l’alimentació 

 
El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei 
de desenvolupament rural amb l’objectiu de potenciar polítiques que valorin i 
facin aflorar tots els potencials de l’àmbit rural, aportin el suport precís en 
contraprestació pels serveis públics que proveeix i que siguin capaces 
d’orientar i articular el conjunt d’iniciatives i d’energies que sorgeixen d’aquest 
territori. 
 
L’àmbit rural compta amb importants recursos i té un potencial de producció 
agrària i forestal de gran valor: és bàsic per a la gestió de l’aigua, per a la 
producció d’energies renovables i per a l’equilibri territorial en una nova realitat 
més desconcentrada. Té, a més, una funció mediambiental primordial en la 
defensa dels espais naturals i de la diversitat. Amb la futura llei el Govern vol 
potenciar l’especificitat rural com a factor de discriminació positiva i de 
reequilibri territorial per evitar alhora la dinàmica de despoblament rural.  
 
En concret, els objectius principals de la llei són els següents: 
 

1. Dotar d’un marc normatiu específic la realitat de les comarques rurals. 
 

2. Coordinar institucions, iniciatives i polítiques amb orientacions 
comunes, que des de diferents marcs incideixen en la realitat rural i el 
seu desenvolupament. 
 

3. Garantir la implicació del territori en les polítiques de desenvolupament 
rural. 
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4. Equiparar les condicions de vida de les persones que viuen en el món 
rural a les de la resta del territori. 
 

5. Reconèixer i valorar la dona rural i el seu rol essencial en la vida rural, 
tant en les dinàmiques socials com econòmiques, i recuperar la seva 
valoració. 
 

6. Impulsar noves tecnologies al servei del món rural i fomentar la 
transferència de coneixements i innovació en els sectors agrari i 
forestal i en el conjunt d’activitats de les zones rurals. 
 

7. Apropar el món rural a través d’unes bones comunicacions 
convencionals i telemàtiques. 

 
La futura llei també aposta per un ús sostenible dels recursos sota el concepte 
de la bioeconomia, una economia baixa en carboni capaç d’adaptar-se al 
canvi climàtic i en què el sector agroforestal té un paper destacat i alhora és 
un vector clau en l’estabilitat economicosocial del món rural. Al mateix temps, 
la norma impulsa les energies renovables a les àrees rurals; la producció de 
proximitat; la diversificació i la creació de noves oportunitats per complementar 
les escales petites de producció; la integració productiva o comercial i el 
cooperativisme, i les sinergies entre el món urbà i el rural.  
 
La nova llei tindrà tres grans efectes: 
 

- Coordinar les iniciatives en el desenvolupament rural. Es tracta 
d’objectius totalment transversals que requereixen actuacions 
coordinades entre totes les administracions públiques i de la iniciativa 
privada. 
 

- Reforçar l’atractiu residencial i turístic. La defensa de la qualitat del 
medi natural proporciona atractiu per a la localització residencial i per 
impulsa  serveis relacionats amb el turisme, l’esport, la natura i el medi 
ambient, serveis que reforcen la identitat del territori i que no són 
deslocalitzables. 
 

- Concretar els objectius estratègics del desenvolupament rural. Donar 
força i establir un marc per als futurs programes de desenvolupament 
rural. 

 
Amb l’inici de la tramitació de la nova llei el Govern dóna compliment al 
mandat parlamentari derivat del ple monogràfic celebrat el mes de juliol de 
l’any passat, que instava el Govern a promulgar, en el termini d’un any, una 
llei de desenvolupament rural que recollís els principis del Pla estratègic 
nacional de suport a l’agricultura i l’alimentació i les polítiques de 
desenvolupament integral definides com a rurals.  
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El Govern destinarà 7,9 milions d’euros per 
transformar i millorar els regadius de Catalunya  
 

 El Consell Executiu autoritza la inversió per a la convocatòria 
d’ajuts d’aquest 2015 per modernitzar aquestes instal·lacions, que 
són estratègiques per al sector agroalimentari català 
 

 Es tracta d’una aposta prioritària del Govern que permet 
augmentar l’eficiència del transport, la distribució i l’ús sostenible 
de l’energia i l’aigua de reg als conreus 

 
El Consell Executiu ha acordat destinar 7,9 milions d’euros per atendre la 
convocatòria d’ajuts per a la transformació i la millora de regadius per a aquest 
2015. Es tracta d’infraestructures estratègiques per impulsar l’economia, 
incrementar la producció agroalimentària i la competitivitat del sector i, alhora, 
per promoure el desenvolupament, el benestar i el progrés de moltes 
comarques rurals de Catalunya. 
 
A través d’aquestes ajudes, el Govern vol fomentar la millora de les 
instal·lacions de regadiu per augmentar l'eficiència del transport, la distribució i 
també l’ús sostenible de l’energia i l’aigua de reg als conreus. Això permet 
incrementar la productivitat, reduir els costos i fer-los més competitius tant al 
país com als mercats exteriors. 
 
Les actuacions en millora de regadius són una aposta prioritària del Govern de 
la Generalitat per contribuir a millorar la qualitat i els rendiments de les 
produccions agrícoles, fer-les més competitives en tots els mercats i generar 
oportunitats per millora les condicions de vida i el potencial de 
desenvolupament de les zones rurals de Catalunya. 
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El Govern impulsa el Projecte COMSalut per atendre 
els ciutadans de manera integral en tots els àmbits de 
la seva comunitat 
 

 Els equips d’atenció primària i comunitària, a banda d’oferir 
prestacions generals com l’atenció als problemes de salut, 
promouran hàbits saludables per prevenir malalties i millorar les 
condicions de vida dels ciutadans (alimentació saludable, 
prevenció i control del tabaquisme, prescripció d’activitat física...) 

 

 El projecte, que s’inclourà gradualment a la cartera de serveis del 
CatSalut, implica directament l’atenció primària de salut i els 
dispositius de salut pública locals i està obert a tots els agents 
socials  

 

 S’estima que el 80% dels factors que determinen la salut estan 
fora del sistema sanitari i per això cal una acció intersectorial, que 
impliqui tot el Govern i el conjunt de la societat 

 
El Govern ha acordat impulsar la implantació del Projecte COMSalut a les 
àrees bàsiques de salut de Catalunya per proporcionar una atenció integral als 
ciutadans en tots els àmbits de la seva comunitat. Es tracta d’anar més enllà 
de les prescripcions mèdiques tradicionals, i promoure els hàbits saludables 
per prevenir malalties i millorar les condicions de vida dels ciutadans.  
 
El Projecte COMUNITAT I SALUT: atenció primària i comunitària, que forma 
part del Pla de Salut 2011-2015, és una aposta del Govern per la medicina 
comunitària, que busca el benefici global de la comunitat a partir del benestar 
de cadascuna de les persones que la integren. El seu objectiu és doble: d’una 
banda, promoure el desenvolupament de la salut comunitària a Catalunya 
reorientant el sistema sanitari i, de l’altra, augmentar la implicació del conjunt 
de la societat en la protecció i la promoció de la salut de la població). 
 
Es dotarà els equips d’atenció primària i comunitària d’autonomia de direcció i 
gestió suficient per formular els seus objectius específics en funció de les 
particularitats locals i es potenciarà el treball en xarxa i la implicació activa del 
teixit comunitari (ajuntaments, escoles, casals d’avis, entitats socials...). Entre 
d’altres, es faran accions per prevenir malalties, per promoure hàbits 
saludables i protegir la salut en l’entorn comunitari, com la prevenció i el 
control del tabaquisme, la promoció de l’activitat física o l’alimentació 
saludable per prevenir l’obesitat. En el cas dels infants, per exemple, a banda 
de l’atenció pediàtrica als centres d’assistència primària, s’oferirà una atenció 
integral tant a l’escola com en altres espais de la comunitat, que millori les 
seves condicions de vida associades a la salut.  
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El projecte implica directament l’atenció primària de salut i els dispositius de 
salut pública locals i està obert a tots els agents socials  
 
 
La importància d’una actuació global i territorial 
 
S’estima que el 80% dels factors que determinen la salut es troben fora del 
sistema sanitari i, per tant, protegir i millorar la salut de la població reclama 
una acció intersectorial, que inclou tot el Govern i el conjunt de la societat.  
 
En aquest projecte intervenen diversos agents: els equips d’atenció primària i 
comunitària; la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut; 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), i el Servei 
Català de la Salut (CatSalut). Els equips d'atenció primària i comunitària es 
comprometen a reorientar les activitats assistencials i col·lectives, mentre que 
la Secretaria de Salut Pública ha de facilitar l'adopció d'activitats intersectorials 
i comunitàries. Per la seva banda, l’AQuAS s’encarregarà principalment 
d’avaluar el projecte, i finalment el CatSalut tindrà un paper primordial en la 
relació amb les entitats proveïdores implicades. 
 
El Projecte es  posarà en marxa de forma progressiva arreu del territori. 
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DISTINCIONS 
 

El Govern reconeix els mèrits laborals de 16 persones 
i 5 empreses amb les medalles i plaques al treball 
President Macià 2015 

 

 Els guardons premien els treballadors, empreses i entitats que 
s’han distingit per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa 
en el treball 

 
El Govern ha acordat concedir la Medalla al treball President Macià 2015 a 16 
persones i la Placa al treball President Macià 2015 a 5 empreses i entitats 
amb seu a Catalunya. Reconeixen treballadors i empreses pels seus mèrits 
laborals i la seva contribució a l'impuls de l’economia catalana. També són un 
reconeixement als treballadors i empreses que s'han distingit per la seva 
dedicació, constància i esperit d’iniciativa en el treball, i a les empreses i 
entitats que han adoptat millores i iniciatives de progrés en l’ordre laboral. Els 
guardons, oberts a qualsevol persona o entitat, es van crear el 1938. 
 
Medalles al treball President Macià 

  
El Govern ha acordat atorgar la Medalla al treball President Macià a les 
persones següents:   
 

 Josep Antoni Barceló Gazulla (67 anys, l’Hospitalet de Llobregat) 
Mestre industrial en l’especialitat d’ajustador matricer, Barceló és un 
històric del sindicalisme català. La seva trajectòria en la 
representativitat dels treballadors la va iniciar amb la constitució del 
primer nucli de la Unió Sindical Obrera (USO) a la companyia Hispano 
Olivetti, on treballava l’any 1969. La seva activitat en aquesta 
organització es va intensificar durant la dècada dels setanta, 
incorporant-se l’any 1978 a la Comissió Executiva de la Unió Sindical 
Obrera de Catalunya (USOC). Va fer una contribució cabdal a la 
consolidació d’estructures sindicals, jurídiques i de servei per donar 
resposta, des de la perspectiva de l’autonomia sindical, als problemes 
del treballadors catalans. L’any 1986 arriba a la Secretaria General de 
la USOC, on roman fins al 1995. Tot i que es va jubilar fa ja 9 anys, 
continua vinculat voluntàriament a la USOC, col·laborant amb la 
Cooperativa d’Habitatges Socials d’aquest sindicat i amb diferents 
càrrecs al Consell Rector. 

 

 Magí Borrell Portabella (84 anys, Barcelona) 
Enginyer tècnic de formació, ha dedicat tota la seva vida professional al 
sector tèxtil. La seva carrera professional en aquest àmbit productiu 
comença l’any 1956, quan assumeix la gerència de l’empresa de 
Pallejà N. Matas, on treballa fins al 1972, quan es responsabilitza de les 
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mateixes funcions a la multinacional SA Grober. Tanmateix, el període 
més llarg de la seva carrera el viu com a director gerent de Grobelastic, 
a Arenys de Munt, posició que ocupa entre els anys 1985 i 2004. Com 
a figura destacada del tèxtil, en la seva trajectòria professional també 
s’inclouen càrrecs en organitzacions representatives del sector: ha 
estat membre de la Federació Nacional d’Empresaris Tèxtils Seders o 
president del Gremi de Cintaires espanyol (1991 a 1995), entre d’altres. 
A més, des del 2006, és Mestre d'Honor de la Sederia. En l’àmbit 
social, presideix des del 2000 l’Associació Gandhi, que assisteix 
disminuïts psíquics.   

 

 Pere Sureda (84 anys, Anglès) 
Titulat en magisteri i educat en la cultura de l’esforç, amb 14 anys 
Sureda ja compaginava feina i estudis a les mines d’Osor, gestionades 
per l’empresa Minerales y productos derivados, on fa d’analista dels 
minerals de laboratori. Aquesta tenacitat i constància explica que hagi 
dedicat pràcticament tota la seva vida professional al desenvolupament 
de “La Miranda”, un centre d’ensenyament privat que obre les portes 
l’any 1967 i que actualment compta amb més d’un miler d’estudiants. 
Primer president de l’Associació d’Escoles Privades Catalanes, la seva 
trajectòria ha estat reconeguda amb diferents premis de l’àmbit 
educatiu.  

 
 Josep Daroca Roig (67 anys, la Selva del Camp) 

Referent del cooperativisme del Baix Camp i, en conjunt, de les terres 
tarragonines. Com a comptable ha dedicat tota la seva vida laboral a la 
cooperativa agrícola de la Selva del Camp, on s’incorpora l’any 1965 
com a administratiu de la Caixa Rural. Amb una trajectòria 
ininterrompuda en aquest entitat, l’any 1991 assumeix el càrrec de cap 
d’Administració de Coselva, que encara exerceix. Des del 2007 és 
secretari del Consell Rector de l’Associació de Seccions de Crèdit 
(ASC), entitat que aplega diverses cooperatives agràries de Catalunya 
amb secció de crèdit i que es va constituir el 1988 sota l’empara de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Pel que fa al seu 
activisme cívic, també és membre de Càritas, Creu Roja, Unicef i soci 
de les entitats culturals i associatives locals de la Selva del Camp.  

 
 Eva Domènec Elizalde (46 anys, Barcelona) 

Les deficiències mentals congènites amb què va néixer la seva filla 
porten Eva Domènec a cercar maneres per motivar-la. Així descobreix 
el valor de la interacció nena-animal, avantsala del mètode del Centre 
de Teràpies Assistides amb Cans, projecte empresarial impulsat per 
Domènec (CTAC) per millorar la qualitat de vida de persones amb 
aquest tipus de discapacitats. L’estudi que demostra els beneficis del 
CTAC ha donat la volta al món i ha arribat als EUA, el Canadà i Sud-
amèrica. Es tracta d’un mètode aplicable en malalties com la síndrome 
de Rett, l’autisme, la síndrome de Down, la paràlisi cerebral infantil, les 
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pluridiscapacitats, entre d’altres trastorns psíquics, alimentaris i de 
comportament adreçats fonamentalment a infants. El mètode també 
s’està provant en malalties d’adults, com demència vascular, senil o el 
mateix Alzheimer. Eva Domènec personifica una experiència pionera, 
nascuda per la necessitat familiar d’una mare amb coneixements de 
medicina que s’ha traduït en un avenç notable per al conjunt de la 
societat. Per aquest el 2011 rep el Premi Albert Marquès al Millor Jove 
Emprenedor Creatiu, atorgat per la Jove Cambra Internacional, i el 
2013, l’acreditació com a Full Member de IAHAIO-International 
Association of Human Animal Interaction Organizations. 
 

 Fina Garcia Garcia (53 anys, Sant Adrià de Besòs) 
Des de fa més de 35 anys desenvolupa la seva carrera professional en 
l’àmbit de la inserció dels col·lectius més desafavorits, amb un focus 
especial en els joves, les dones, els aturats de llarga durada i en 
general les persones en risc d’exclusió social. Amb una formació 
eminentment centrada en l’àmbit docent, s’ha dedicat a l’alfabetització, 
la formació ocupacional, l’orientació, la inserció laboral i el foment de 
l’emprenedoria. Actualment és, entre d’altres, presidenta i directora 
d’lmpulsem, cooperativa que ha agafat el testimoni de l'Associació Can 
Xatarra en la formació i integració sociolaboral de col·lectius amb 
especials dificultats; presidenta i gerent de la cooperativa Norai Raval, 
projecte autofinançat d’hostaleria i restauració, que desenvolupa 
programes culturals, de formació i inserció laboral, i vicepresidenta de 
l’àrea social de la Fundació Tot Raval. 

 
 Blai Lamolla Franco (67 anys, Lleida) 

La seva trajectòria professional sempre ha estat vinculada al món de 
l’automoció. La seva visió empresarial, esforç i dedicació han permès 
consolidar el grup d’empreses Mibec, que genera més d’un centenar de 
llocs de treball a la ciutat de Lleida i en diverses capitals de comarca de 
Ponent. La primera empresa del grup va ser Lamsauto SA, que en 
només 5 anys va passar de 25 a 40 treballadors. Després van venir 
Bemi-Auto, el 1997; Segre Motors, el 2002, i finalment la constitució del 
Grup Mibec, el 2007. Actualment, Mibec dóna feina a 107 persones, 
representa 11 marques d’automoció i ofereix els serveis d’una gestoria 
administrativa i una corredoria d’assegurances. 

 
 Joan Martorell Busquets (84 anys, Santa Coloma de Farners) 

Inicia la seva carrera professional al sector de la fusta el 1963, quan 
funda Fustes J.Martorell. Tres anys després obre Farhian, i el 1970 
s’introdueix en la construcció amb l’obertura de la cantera Farners, 
d’àrids destinats al mercat de prefabricats de formigó i a la fabricació de 
morter. Durant la dècada dels 90, Martorell afronta la reconversió de 
Farhian en fabricant d’articles de ceràmica per a la jardineria i 
l’alimentació. Actualment treballa en l´aprofitament de suro per millorar 
el rendiment dels boscos i la gestió forestal actual. 
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 José Luis Mora Bertomeu (57 anys, Tortosa) 

Fill i pare de comerciants, obre la seva primera botiga l’any 1982. Amb 
el nom de ‘Mora Moda Jove”, l’establiment permet obrir un taller de 
confecció que arriba a donar feina a 14 treballadors. Aquesta primera 
experiència comercial és l’avantsala d’una xarxa de botigues a 
Tarragona, Vinaròs, Amposta, Benicarló i Eivissa. Actualment compta 
amb 10 establiments que ocupen un total de 34 persones. També ha 
estat el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Tortosa entre 2006 i 2015. 

 
 Antoni Peñarroya Trench (75 anys, Sabadell) 

És el primer president d’Eurecat, la integració impulsada per la 
Generalitat dels Centres Tecnològics més rellevants de la xarxa Tecnio. 
President d’AO Photo Industries SL des de 1999, soci de Vallès 
Intertrading SL des de 2010 i d’AP Investmanagerment 2006 SL des de 
2010, també ha presidit la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Sabadell entre 1998 i 2006. Per aquesta última responsabilitat el 2007 
rep la Medalla d’Or de la Orden de las Cámaras. També ha presidit la 
Fundació ASCAMM entre 2005 i 2015, i manté la presidència de 
l’Associació de Fabricants de la Indústria Fotogràfica d’Espanya (AFIF). 

 
 Josep Piñot Busquet (87 anys, Manresa) 

Autodidacte, comença a treballar als 13 anys. La seva trajectòria com a 
empresari comença el 1957, quan compra Framun, una petita empresa 
de segells de cautxú que encara presideix. Al seu currículum en el món 
dels negocis s’afegeixen la creació de diverses companyies que encara 
subsisteixen: Mútua Manresana (1969), la Llibreria Símbol (1978), 
Control (actualment Control Group, 1979), i Macsa ID (1983). En 
conjunt, les companyies fundades per Piñot ocupen més de 370 
persones i facturen més de 50 milions d’euros anuals. En l’àmbit social 
impulsa, entre d’altres iniciatives, l’agrupament Escola Cardenal Lluch a 
Manresa (1951); l’Escola d’Assistents Socials de Manresa (1958), i la 
Residència Sant Francesc d’Assís (1996), que encara presideix. També 
ha estat involucrat en la creació de la revista infantil-juvenil Cavall Fort. 

 
 Paquita Rexach Surós (81 anys, Sils) i Lolita Rexach Surós (75 

anys, Sils) 
Conegudes mundialment per l’Hispània, l’històric restaurant situat entre 
Arenys de Mar i Caldetes que obren els seus pares i que les dues 
germanes continuen regentant en l’actualitat. La seva constància i bona 
feina han fet que aquest petit negoci familiar hagi esdevingut amb els 
anys un autèntic referent de la gastronomia catalana. Així ho demostren 
els nombrosos reconeixements rebuts per l’establiment, entre els quals 
destaquen l’estrella Michelin (1981-1987; 2005-2011), la Medalla de 
Plata al Mèrit Turístic d’Espanya (1981), el Premi Nacional de 
Gastronomia (1985), el Premi Especial de l'Acadèmia Catalana de 
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Gastronomia (2005), el Premi FIDEM a la Dona Emprenedora (2007), el 
Premi Guia Repsol (2010), i els 3 Sols de la Guia Repsol (2015).     

 
 Josep Maria Bravo Fornells (69 anys, Saragossa) 

L’any 1974 entra a militar al PSUC i CCOO, on forma part del nucli 
fundador del sindicat d’hostaleria de CCOO de les Terres de Lleida. 
Des del 1980 i fins al 1996 és el responsable comarcal de Comissions 
al Segrià i secretari general del sindicat a les Terres de Lleida. Fins a la 
seva jubilació, el desembre de 2011, és el responsable territorial del 
servei de formació de CCOO a les Terres de Lleida, i de la Fundació 
Paco Puerto en aquest àmbit territorial. Actualment, col·labora amb el 
Sindicat de Pensionistes i Jubilats d’aquesta demarcació i és membre 
del Consell Rector del Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEI), 
promogut per la Diputació de Lleida. 

 
 Isabel Ruiz Llamas (68 anys, Màlaga) 

Sindicalista històrica especialista en negociacions col·lectives, arriba a 
Catalunya l’any 1961, quan entra a treballar a la multinacional Henkel. 
El 1977, quan treballava a l’empresa granollerina Roca Umbert, 
comença la seva tasca a la UGT. L’any 1990 és escollida secretària 
general de la UGT del Vallès Oriental, i es converteix en la primera 
dona d’àmbit territorial que arriba a un càrrec de responsabilitat al 
sindicat. Entre 1992 i 2006 és secretària general de la UGT del Nord-
Oriental-Maresme (Barcelonès Nord, Vallès Oriental i Maresme), i a 
partir d’aquell any i fins al 2009 assumeix la presidència del Vallès 
Oriental-Maresme. Entre 1993 i 2005 és membre del Comitè 
Confederal de la UGT i entre 2009 i 2013, secretària general de la Unió 
de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya. També és patrona 
fundadora de la Fundació Maria Aurèlia Campmany, que lluita per la 
igualtat entre persones, i de la Fundació Josep Comaposada, que 
busca l’extensió plena dels drets humans, laborals i sindicals a 
Centreamèrica, la zona sud del Mediterrani i la regió andina.  

 
 Juan Antonio Tuà Molinos (66 anys, Terrassa) 

Infermer especialitzat en Electroradiologia a l’Hospital Clínic de 
Barcelona, és també el president del Comitè d’Empresa d’aquest 
mateix centre sanitari. En paral·lel a la seva activitat professional, entre 
els anys 1991 i 2010 és representant de CCOO de Catalunya al Consell 
de Direcció del Servei Català de Salut i al Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut entre 1991 i 2010. En l’àmbit polític, ha estat 
alcalde de Sant Quirze del Vallès (1987-1989) i regidor del municipi 
durant diverses legislatures. 

 
Plaques al treball President Macià 
  
El Govern ha acordat atorgar la Placa al treball President Macià a les 
institucions i empreses següents: 
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 Casa Riera Ordeix (Vic) 
Empresa familiar dedicada a l’elaboració artesanal d’embotit. Ha 
contribuït durant més de 100 anys a fomentar l’ocupació creant llocs de 
treball de qualitat a Osona i al desenvolupament econòmic de la 
comarca. Té el reconeixement IGP Llonganissa de Vic des de l’any 
2002. Exporta el 20% de la seva producció al Regne Unit, França, 
Alemanya, la Xina, el Japó i Rússia, i el 35% a l’Estat espanyol. 
Actualment elabora més de 100.000 quilos de llonganissa curada l’any. 

 
 Fundació Joia (Barcelona) 

Entitat sense afany de lucre orientada a l’impuls de l’ocupació de 
persones amb trastorns de salut mental que s’ha convertit, amb els 
anys, en tot un referent en la inserció laboral de col·lectius amb 
dificultats. El 2014 va atendre gairebé 1.400 persones i famílies, a qui 
va oferir itineraris laborals, d’inserció i serveis d’acollida, entre d’altres. 
La Fundació Joia treballa amb l’Hospital Sant Pere Claver, Sant Pere 
Claver Fundació Serveis socials i l’Associació Centre d’Higiene Mental 
de Nou Barris. Totes aquestes entitats formen una aliança per millorar i 
aportar l’accessibilitat als processos d’inserció laboral amb qualitat. 

 
 Fundació Institut Guttmann (Barcelona) 

A l’octubre se celebrarà el 50è aniversari de la inauguració de l’Institut 
Guttmann, el primer hospital de l’Estat espanyol dedicat a l’atenció i 
tractament especialitzat de persones amb lesions medul·lars. Amb més 
de 20.000 pacients atesos, el centre és un referent a nivell internacional 
que, en paral·lel, desenvolupa una intensa tasca investigadora i docent 
mitjançant l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann. 

 
 Institut Industrial de Terrassa (Terrassa) 

L’entitat, que enguany celebra el 142è aniversari, es crea per fusió del 
Gremi de Fabricants de Teixits de Llana i de l’Associació de Fabricants. 
És la primera associació econòmica de Terrassa per donar suport al 
procés d’industrialització. Vetlla pels interessos de la indústria tèxtil i 
representa un nombrós col·lectiu d’empreses del sector i impulsa el 
desenvolupament econòmic de la ciutat i la comarca. El 1978, la fusió 
de l’Institut Industrial Tèxtil amb la Unió Comercial i Industrial dóna lloc 
a l’organització empresarial multisectorial coneguda com a CECOT. 

 
 Laboratorios Hartmann (Mataró)  

Té una trajectòria de més de 200 anys orientada a la salut dels 
pacients. Amb la missió de millorar la qualitat de vida i l’eficiència dels 
processos sanitaris, la companyia orienta la seva activitat a la cura del 
pacient crònic i la prevenció d’infeccions. Ha estat una empresa pionera 
en la integració de sistemes de gestió: certificació ISO 9001 (1998), 
ISO14001 i EMAS III (2011) i OSHAS (2012). Compta amb un Centre 
de Competència de desenvolupament i fabricació mundial d’apòsits 
adhesius.   



 

 

Acords de Govern. 30.06.2015  

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

 

19 

Altres acords del Govern 
 
Modificació de l'estructura del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals per adaptar-lo als canvis del Consell Executiu 
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació del decret que determina 
l'estructura i les funcions de les diferents unitats del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, per adaptar-lo als darrers canvis al 
Consell Executiu, amb els nomenaments de la consellera de Benestar Social i 
Família com a vicepresidenta del Govern i de la nova titular de Governació i 
Relacions Institucionals. El Consell Executiu també ha aprovat la modificació 
del decret que regula el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de 
l'Administració, que s’ha adaptat als canvis al Govern. Es tracta de l’ens 
encarregat d’avaluar la situació de l’Administració de la Generalitat i les seves 
entitats instrumentals sota criteris de simplificació i eficiència i definir i 
planificar les actuacions per racionalitzar i optimitzar els recursos necessaris 
per al funcionament de l’Administració i el seu sector públic.  
 
Subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya per ampliar el dipòsit 
controlat de Berga-Cercs, que es troba al final de la seva vida útil 
 
El Consell Executiu ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a 
concedir una subvenció directa al Consell Comarcal del Berguedà per ampliar 
el dipòsit controlat de Berga-Cercs per un import màxim de 364.921,49 euros. 
L’actuació és necessària per ampliar la instal·lació, que es troba al final de la 
vida útil, garantint la capacitat de deposició de residus.  
 
Aquesta serà la novena fase del projecte constructiu de l’abocador, en 
funcionament des del 1996, que s’ha anat adequant en funció de les 
necessitats de deposició. La construcció va anar a càrrec de l’ARC i de fons 
provinents de la Unió Europea, que també va finançar el 80% de la 
construcció d’un nou vas i una planta de transferència per a la fracció orgànica 
dels residus municipals l’any 2009.  

 
Suport a l’edició de 2015 del Mercat de Música Viva de Vic  
 
El Consell Executiu ha acordat concedir una subvenció per un import màxim 
de 353.000 euros a l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic per a la 
realització de l’edició 2015 del Mercat de Música Viva de Vic, que tindrà lloc 
del 17 al 20 de setembre.  
 
Per al Departament de Cultura, el Mercat de Música Viva de Vic forma part 
dels mercats estratègics de les arts escèniques i de la música a Catalunya. 
Aquests mercats són fonamentals per dinamitzar les diferents disciplines 
artístiques, ja que afavoreixen la contractació i impulsen la creació de públics. 
A més, tenen un paper estratègic com a espais de trobada i d’intercanvi, com 
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a plataformes idònies per presentar noves propostes i per fomentar els 
contactes professionals.  
 
Convocatòria de subvencions per a projectes de recerca en promoció de 
la pau 
 
El Consell Executiu ha autoritzat destinar 40.000 euros per atendre la 
convocatòria 2015 de subvencions per a projectes de participació en xarxes i 
de recerca en promoció de la pau. La línia d’ajuts la convoca l’Institut Català 
Internacional per la Pau (ICIP), que té com a finalitat promoure la cultura de la 
pau a Catalunya i al món, facilitar la resolució pacífica i la transformació dels 
conflictes i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau. L’ICIP 
és un organisme públic de caràcter institucional, independent del Govern i de 
les entitats privades i amb personalitat jurídica pròpia.   
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Nomenaments 
 
Departament de la Presidència  
 
Francesca Guardiola i Sala, directora general de Relacions Exteriors 
 
Nascuda a Santpedor l’any 1963. 
 
Llicenciada en Filologia i Literatura Catalanes per la Universitat de Barcelona 
(UB) i màster en Gestió Cultural per la UB i la City University de Londres. 
Postgrau en Arts Teatrals obtingut a The Arts Educational Schools de 
Londres. 
 
Entre 2003 i 2006 ha estat cap de Protocol del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. Entre 2006 i 2011 ha estat cap de Relacions 
Institucionals del Parlament de Catalunya, institució on va entrar a treballar el 
1984 i on va exercir de secretària de la vicepresidència, editora, correctora i 
tècnica de protocol. 
 
Des de 2011 ha estat subdirectora general de Relacions Exteriors a la 
Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, adscrita al Departament de 
la Presidència.  
 
També ha treballat a l’Institut de Ciències Polítiques I Socials (ICPS), on s’ha 
encarregat de l’organització de seminaris i cursos, i on també ha exercit com a 
responsable d’edicions. En el camp de la gestió cultural i la lingüística, ha 
estat responsable de les relacions externes de l’Associació Catalana 
d’Escoles de Teatre (ACET) i ha col·laborat als departaments de comunicació 
i màrqueting al Teatre Poliorama de Barcelona i l’Almeida Theatre de Londres. 
També ha treballat en un projecte europeu de desenvolupament d’un 
programari software en llengua catalana a la University of Strathclyde de 
Glasgow. 
 
Carles Combarros Vilaseca, director del Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat 
 
Nascut a Santa Coloma de Gramenet l’any 1975. 
 
Llicenciat en INEF per la Universitat de Barcelona (UB), màster en Direcció i 
Administració d’Empreses-MBA ESADE i màster en Direcció de Màrqueting 

per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
 
Durant gran part de la seva carrera professional s’ha dedicat al màrqueting 
esportiu. 
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Ha exercit com a venedor i formador de producte a Decathlon SA i com a 
international trainee a Schott Ibérica SA, dedicada a la fabricació i 
comercialització de productes tecnològics del vidre, abans de ser responsable 
de posicionament i rendibilitat de marca a Polar Electro Ibérica SA, empresa 
de tecnologia per a l’entrenament esportiu.  
 
A nivell institucional, entre 2011 i 2015 ha estat tinent d'alcalde de Promoció 
Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Durant 
aquest període també ha presidit el Consell d’Administració de Grameimpuls 
SA i ha estat vocal del Consell d’Administració de Gramepark SA. L’últim any, 
ha exercit com a diputat adjunt de Cultura de la Diputació de Barcelona. 
 
 
Departament de Governació i Relacions Institucionals  
 

Francesc Esteve i Balagué, secretari general del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals 
 
Nascut a Martorell l’any 1970. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), diplomatura de 
postpostgrau en Dret Urbanístic i en Gestió i Dret Local. 
 
Entre 1995 i fins el 2008 ha estat secretari dels ajuntaments de Monistrol de 
Montserrat, Castellcir, Sallent i les Franqueses del Vallès. 
 
Entre 2009 i 2011 ha estat gerent i cap de Gabinet de l’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Premià de Mar. Des del 2011 i fins a l’actualitat ha estat 
coordinador general de l’Ajuntament de Mataró. 

 
Secretari i tresorer de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), 
ha estat membre de la comissió d’experts per a la redacció de la Llei de 
governs i finances locals de Catalunya. Col·labora amb l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i forma part del Patronat de la Fundació Pi i Sunyer, 
d’Estudis autonòmics i locals. 
 
Joaquim Ferrer i Tamayo, secretari de Cooperació i Coordinació de les 
Administracions Locals 
 
Nascut a Barcelona l’any 1964. 
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat 
Autònoma de Bellaterra (UAB) el 1998. 
 
Comptabilitza els estudis amb la seva carrera professional en diversos 
departaments del despatx d'un agent de canvi i borsa de Barcelona (1998-
2001).  
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Un cop acabada la llicenciatura, s'incorpora com auditor a la firma Price 
Waterhouse. Els darrers 20 anys ha estat adjunt a la gerència d'un grup 
d'empreses de proveïment de materials i serveis per al sector de la 
construcció. 
 
En l’àmbit institucional, des de 1995 ha estat regidor de l'Ajuntament de 
Vilassar de Mar, municipi on ha exercit l’alcaldia entre 2007 i 2015. També ha 
estat diputat provincial a la Diputació de Barcelona des del 2007 i fins a 
l'actualitat. Des del 2011 és diputat delegat per a l'assistència i el govern local 
i vicepresident tercer, responsable de l'àrea de Territori i Sostenibilitat de l’ens 
supracomarcal. 
 
Montserrat Mundi i Mas, directora d’Administració Local 
 
Nascuda a Manresa l’any 1956. 
 
Diplomada en Infermeria. Ha desenvolupat la seva vida professional en el món 
de la salut. Funcionària de carrera a l’Institut Català de la Salut, ha centrat la 
seva professió i vocació en l’àmbit de l’atenció primària, que ha intercalat amb 
períodes en què també ha desenvolupat tasques de gestió pública en Salut i 
en Gent Gran (ICASS – Institut Català d’Assistència i Serveis Socials). 
 
En el terreny institucional ha estat regidora de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès (2003), tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Personals i regidora de 
Serveis Socials, Salut Pública, Sanitat i Consum fins a l’any 2005. Entre 2007 i 
2015 ha estat alcaldessa de Sant Quirze del Vallès.  
 
Durant aquesta etapa ha participat activament en diferents comissions de 
treball del món local, i a les associacions municipalistes.  
 
Des de 2011 és consellera comarcal del Vallès Occidental. 
 
 
Departament d’Interior 
 
Cèsar Puig i Casañas, secretari general del Departament d’Interior 
 
Nascut a Valls l’any 1956. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1987).  
 
Ha ocupat diversos càrrecs a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
com ara el de delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona (2000-2004). 
Abans, però, va ser cap del Servei Territorial de Joventut a Tarragona (1986-
1989), cap del Servei Territorial de Defensa i Assessorament Jurídic a 
Tarragona (1988-1999), cap de la Unitat Territorial a Tarragona del Gabinet 
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Jurídic de la Generalitat (1999-2005) i més endavant, el 2011, va ser nomenat 
director dels Serveis Territorials i Sostenibilitat. 
 
Ha desenvolupat altres tasques dins de l’Administració, de tècnic de la 
Direcció General de Joventut, coordinador de l’Oficina Electoral a Tarragona a 
les eleccions al Parlament de Catalunya (1988), vocal de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme a Tarragona, del Consorci d’Aigües de Tarragona i del 
Consell d’Administració del Pius Hospital de Valls. De 2002 a 2004 va ser 
director del Pla de Seguretat de la Indústria Química de Tarragona 
PLASEQTA. 
 
En el terreny de la docència, ha estat professor de l’Escola d’Administració 
Pública de la Generalitat (1990-2005); professor associat de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), del Departament de Dret Constitucional (2006-2011), 
professor de l’Escola de Pràctica Jurídica del Col•legi d’Advocats de 
Tarragona (1992-2009) i professor del Màster d’Accés a l’advocacia (URV, 
2009-2011), entre d’altres. 
 
Joan Delort i Menal, director general de Protecció Civil  
 
Nascut a Barcelona l’any 1957. 
 
Llicenciat en Filosofia i Lletres (Geografia i Història) per la Universitat de 
Girona (1995) i diplomat en Criminologia per la Universitat de Barcelona (UB). 
Formació en Direcció de serveis policials per l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya (1984) i el Programa per a directius públics per IESE (2012). 
 
Ha exercit diferents responsabilitats en l’àmbit de la seguretat pública. Ha 
estat cap de la policia local de Barberà del Vallès (1981-1983), de la policia 
local de Sant Feliu de Llobregat (1983-1985) i de la policia local de Girona 
(1986-1997). Ha estat subdirector general de Coordinació de les Policies 
Locals (1997-2000), director del Servei Català del Trànsit (2001-2003), 
secretari de Seguretat Pública (2007-2011), coordinador del sistema de 
seguretat pública de la Generalitat (2011). Entre 2011 i 2015 ha estat gerent 
de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
En el terreny docent, entre 1985 i 2000 ha exercit de professor de l’Escola de 
Policia de Catalunya (diferents matèries de tècnica policial i gestió de serveis). 
Des de 2011 exerceix com a professor de l’Escola de Prevenció i Seguretat 
Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Entre 1987 i 1990 ha estat membre de la Comissió Tècnica de Coordinació de 
les Policies Locals de Catalunya i entre 1990 i 1992 assessor de l’Escola de 
Policia de Catalunya en matèria de funció i organització policial. Entre 1995 i 
1997 ha coordinat un dels grups de treball del Forum Europeen pour la 
Securité Urbaine i el 1998 ha format part del Comitè Director de Trànsit del 
Departament d’Interior. També ha estat vicepresident de la Comissió de 
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Seguretat Vial de Catalunya entre 2001 i 2003 i president de la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya, entre 2004 i 2007. 
 
Ha rebut diverses distincions, com la Medalla al Mèrit Policial de l’Ajuntament 
de Barcelona (2000) i del Ministeri de l’Interior (2008 i 2010). També ha estat 
reconegut com a Officier de l’Ordre Nationale du Mérite de la República 
francesa (2012). 
 
Maria Eugènia Domenech Moral, directora del Servei Català de Trànsit 
 
Nascuda a València l’any 1959. 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). 
 
És advocada col·legiada en exercici des de 1982 a l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de Barcelona, especialista en temes de transport, seguretat vial i 
accidents de trànsit. Ha centrat la seva activitat professional en l’àmbit de la 
responsabilitat civil, sinistres de trànsit i responsabilitat penal i en la defensa 
dels drets de les víctimes. S’ha especialitzat en temes de mobilitat i seguretat 
viària i en legislació de transport terrestre. 
 
En l’àmbit formatiu, imparteix classes a l'Escola d’Enginyeria Industrial de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sobre aspectes legals del transport 
en l'assignatura d'Enginyeria del Transport. També ha participat en la formació 
de formadors vials a la Federació d’Autoescoles de Catalunya i ha realitzat 
cursos per a empreses de transport i operadors logístics i de mercaderies 
perilloses (certificat d'aptitud professional, capacitació professional de 
transportistes i consellera de seguretat). Imparteix també cursos i conferències 
sobre legislació vial i transport, seguretat vial, prevenció d’accidents de trànsit, 
sobre les conseqüències per a les víctimes i els familiars i les seves 
necessitats i drets i sobre la resposta judicial i social. 
 
Ha realitzat diferents treballs i estudis sobre la legislació que afecta el trànsit i 
la seguretat vial, com un estudi comparatiu de la legislació europea 
sancionadora de trànsit a Catalunya, França, Anglaterra, Itàlia i Alemanya 
(2005). 
 
Forma o ha format part de diferents comissions i grups de treball sobre 
mobilitat i seguretat viària tant d’àmbit català com estatal, com la Comissió 
Catalana de Trànsit i Seguretat Viària del Departament d’Interior, el Consell de 
Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. També ha 
format part del Grup d’Experts per a l’estudi de la reforma del barem 
d’indemnitzacions a les víctimes per accidents de trànsit de la Direcció 
General d’Assegurances del Ministeri d’Economia, com a experta i en 
representació de les principals associacions de víctimes. Ha exercit com a 
portaveu de les principals associacions d’àmbit estatal en la presentació de 
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propostes per reformar el Codi penal, la Llei d’enjudiciament criminal, l’Estatut 
de la víctima o la Llei d’assistència jurídica gratuïta. 
 
Des de 2004 és la presidenta de l'Associació de Prevenció d'Accidents de 
Trànsit P(A)T, de la qual forma part des de 1987. Ha estat vicepresidenta 
tercera de la Fundació Catalana de Seguretat Viària.  
 
Jaume Domingo i Coll, director de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya 
 
Nascut a Mollerussa l’any 1960. 
 
Llicenciat en Geografia i Història a la Universitat de Barcelona (UB), diplomat 
d’Estudis Avançats (DEA) del Departament Geografia Humana de la UB i 
màster en Funció Directiva de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
 
El 1990 inicia la seva col·laboració amb l’Escola de Policia de Catalunya com 
a coordinador de l’equip de professors de l’equip de Geografia i com a 
professor als cursos d’accés, de promoció i especialització professional per a 
policies. El 2002 s’incorpora a l’estructura de l’Escola amb l’encàrrec de 
coordinar projectes d’innovació docent per encarar els anys de les grans 
promocions del Cos de Mossos d’Esquadra i per assumir nous reptes en la 
formació de policies locals amb acords amb les diputacions de Tarragona, 
Barcelona i Girona. També inicia l’atenció a l’entorn formatiu de la seguretat 
privada d’acord amb les noves competències assumides amb l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya de 2006.  
 
Entre 2011 i 2013 ha estat cap del Gabinet de Seguretat del Departament 
d’Interior on, entre d’altres, ha coordinat l’elaboració de l’Informe de Seguretat 
de Catalunya, l’Enquesta de Seguretat Pública, l’Enquesta de Seguretat i 
Convivència Escolar de Catalunya o la publicació de la Revista electrònica 
Apunts de Seguretat. 
 
Ha realitzat treballs de recerca sobre temes relacionats amb territori i 
seguretat a nivell local per a l’Escola de Policia de Catalunya i a nivell nacional 
per a la UB. També ha realitzat projectes sobre la formació de la policia local 
amb la Diputació de Barcelona.  
 
Des de 2014 és coordinador de Programes de Prospectiva de la Direcció 
General d’Anàlisi i Prospectiva del Departament de la Presidència. És també 
professor del Cos de Professors d’Ensenyament Secundari de la Generalitat i 
professor associat de Criminologia a la Facultat de Dret de la UB.  
 
Federic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
 
Nascut a Tarragona l’any 1973. 
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Doctor en Dret per la Universitat Rovira i Virgili (2001), va obtenir el títol de 
llicenciat en Dret a la Universitat de Navarra l’any 1996.  
 
És professor agregat de Dret processal de la Facultat de Ciències Jurídiques 
de la Universitat Rovira i Virgili i catedràtic habilitat per l’Agència Catalana per 
la Qualitat del Sistema Universitari Català. Anteriorment ha estat degà de la 
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV (2009-2011), responsable dels 
estudis de Dret d’aquesta mateixa Facultat l’any 2009 i director del Màster 
d’Accés a l’advocacia organitzat per la URV i els Il·lustres Col·legis d’Advocats 
de Tarragona, Reus i Tortosa (cursos de 2009 a 2013). També ha estat 
coordinador del mòdul Dret processal del màster d’Assessoria jurídica de 
l’empresa de la URV de 2004 a 2006. 
 
Ha participat en diversos projectes d’investigació i estades de recerca a 
diverses universitats estrangeres i catalanes. 
 
Ha estat autor de diversos articles a revistes especialitzades i de capítols de 
compendis de dret processal, de publicacions derivades de congressos i ha 
participat en l’elaboració d’un diccionari jurídic. 
 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 
Josep Maria Elorduy i Vidal, secretari general del Departament 
 
Nascut a Xinzo de Limia (Ourense) l’any 1965. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), magíster en Gestió i 
Dret Local per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), doctorand i cum 
laude pel seu treball d’investigació sobre la moció de censura a l’Administració 
local espanyola.  
  
Ha desenvolupat la seva tasca professional a l’Administració local, on ha estat 
vinculat des de 1989. Ha exercit com a cap de Gabinet de la Presidència de la 
Diputació de Tarragona (1993/2002), cap del Gabinet de Planificació de la 
Diputació (2002-2007), director de l’Organisme Autònom de Desenvolupament 
Local de la Diputació de Tarragona (2007-2011), director tècnic del 
departament de recursos humans i polítiques actives d’ocupació de la 
Diputació de Tarragona i responsable de Planificació Estratègica de la 
Diputació de Barcelona (2013-2014). 
  
Des de 2002 és professor associat de la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) i membre expert del grup de treball restringit 
de l’Oficina de Projectes de l’Arc Llatí, organització europea que agrupa 
diputacions espanyoles, diputacions catalanes, departaments francesos i 
províncies italianes. 
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Esther Peña de las Heras, directora general de Desenvolupament Rural 
 
Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (1985-
1990). 
 
El 1992 s’incorpora al cos tècnic de veterinaris de la Generalitat de Catalunya. 
  
Ha estat subdirectora general de Qualitat Agroalimentària, directora del Centre 
de Formació i Estudis Agrorurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural i cap del Servei d’Organització. Fins a 
l’actualitat ha exercit com a subdirectora general de Gestió i Control d’Ajuts 
Directes.  
  
Com a subdirectora general de Control i Ajuts Directes del Departament que 
gestiona els ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC), ha participat 
molt directament en les reunions de negociació de la nova PAC 2014-2020 i 
en la seva implantació a Catalunya. 
 
Alfons Vilarrasa i Cagigós, director general d’Agricultura i Ramaderia 
 
Nascut a Barcelona l’any 1957. 
 
Llicenciat en Veterinària per la Universitat de Saragossa en l’especialitat de 
Medicina i Sanitat i diplomat en Sanitat. Especialista en cirurgia animal 
aplicada i experimental per la Universitat de Saragossa i en inseminació 
animal ramadera.  
  
Ha desenvolupat diversos càrrecs al Departament d’Agricultura en l’àmbit de 
la salut animal i als serveis territorials. Ha estat subdirector general de 
Producció Agroalimentària i també de Ramaderia. Al Departament de Salut ha 
exercit com a director de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA). 
 
Joan Girona i Gomis, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries 
 
Nascut a Barcelona l’any 1955. 
 
Enginyer agrònom per la Universitat Politècnica de Catalunya (1984), doctor 
enginyer agrònom per la Universitat de Lleida (1994) i MSc in Horticulture per 
la University of California, Davis (1989). 
 
Des de 1986 és investigador científic a l’IRTA, especialitzat en la 
caracterització de l’afectació que l’estrès hídric pot tenir sobre les plantes i la 
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