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El Govern aprova incrementar un 1% el sou del 
personal del sector públic de la Generalitat de 
Catalunya per al 2016 
 

El Govern ha acordat augmentar un 1% el sou del personal del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya, el màxim que possibilita la normativa bàsica 
estatal.  
 
Aquesta decisió permetrà que, tot i la important limitació de la despesa per 
part del Govern central, el personal al servei de l’Administració pública 
catalana es pugui beneficiar de les mateixes millores salarials que la resta 
d’empleats públics. La mesura tindrà efectes des de l’1 de gener del 2016.  
  
Tenint en compte la situació de pròrroga pressupostària de la Generalitat de 
Catalunya per al 2016, el govern català ha hagut d’aprovar un decret específic 
per actualitzar el marc normatiu vigent i fer viable l’aplicació de l’increment 
salarial contingut a la normativa bàsica estatal. 
 
L’impacte econòmic d’aquest increment és de 110,2 milions d’euros que, 
mentre no s’aprovi el Pressupost per al 2016, assumirà cada departament a 
càrrec dels crèdits consignats per al 2015. 
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El Govern aprova la reestructuració del Departament 
de la Presidència 
 

 Entre les principals novetats recollides al decret aprovat avui hi ha 
la creació de la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació, de la qual en dependran el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
(CTTI) i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
(CESICAT) 
 

 L’Institut Català de les Dones també passa a formar part del 
Departament de la Presidència 
 

El Govern ha aprovat el decret de reestructuració del Departament de la 
Presidència per fixar-ne l’estructura i determinar les competències bàsiques 
de les unitats que el configuren. El decret adapta l’estructura del Departament 
a les necessitats derivades del nou àmbit competencial.  
 
La persona titular del Departament de la Presidència assumeix les funcions 
pròpies de portaveu del Govern i té atribuïdes les funcions previstes a l’article 
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat i les altres atribucions que li 
atribueixin les lleis. 
 
El Departament de la Presidència s’estructura en les unitats directives 
següents: 

 La Secretaria General de la Presidència. 

 La Secretaria del Govern. 

 El Gabinet Jurídic de la Generalitat. 

 La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació. 

 La Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana. 

 La Secretaria General de l’Esport. 

 La Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació. 

 La Delegació del Govern a Madrid. 

 La Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva. 
 

Organismes adscrits al Departament de la Presidència 
 
Mitjançant la Secretaria General: 

 El Patronat de la Muntanya de Montserrat. 

 L’Institut Català de les Dones. 
Mitjançant la Secretaria del Govern: 

 L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat 
de Catalunya. 



 

 

Acords de Govern. 19.01.2016  

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

 

4 

 El Centre d’Estudis d’Opinió. 
Mitjançant la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació 

 La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
Mitjançant la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana: 

 La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional. 

 El Consell Editorial. 
Mitjançant la Secretaria General de l’Esport: 

 El Consell Català de l’Esport. 

 L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. 

 El Centre d’Alt Rendiment Esportiu. 
Mitjançant la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació: 

 El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. 

 El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya. 

 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Intracatalònia SA es relacionen amb 
el Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria de Comunicació del 
Govern i Mitjans de Comunicació. 
 
La Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el Govern a través del 
Departament de la Presidència. 
 
L’Institut d’Estudis Autonòmics resta adscrit al Departament de la Presidencia. 
Correspon a aquest Institut assessorar el president de la Generalitat en relació 
amb l’establiment i desplegament de les directrius generals de l’acció del 
Govern en matèria d’autogovern. En l’exercici d’aquestes funcions, l’Institut 
d’Estudis Autonòmics depèn funcionalment del president de la Generalitat. 
 
Principals novetats al Departament de la Presidència 
 
Una de les novetats més destacades de la reestructuració de Presidència és 
l’assumpció per part del Departament de les competències en matèria de 
Telecomunicacions. Així, es crea la Secretaria per a la Governança de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que tindrà les funcions de 
planificar, supervisar i coordinar les polítiques del sector de les tecnologies de 
la informació i les comunicacions. 
 
De la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació en depèn la Direcció General de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació. Aquesta Direcció General exerceix les seves funcions sens 
perjudici de les competències que, en matèria de polítiques industrials 
relacionades amb l’àmbit de les telecomunicacions i societat de la informació, 
corresponen al Departament d’Empresa i Coneixement. 
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Així mateix, queden adscrits a la nova secretaria el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT). 
 
Un altra de les novetats recollides en el decret de reestructuració és el traspàs 
de l’Institut Català de les Dones, actualment adscrit al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, al Departament de la Presidència. 
 
D’altra banda, amb el decret aprovat avui es creen també la Secretaria de 
Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació i la Secretaria de Difusió i 
Atenció Ciutadana, que substitueixen les anteriors Secretaria de Comunicació 
del Govern i Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. 
 
A la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació li 
corresponen, entre d’altres, les funcions següents: elaborar l’estratègia 
comunicativa del Govern; definir els criteris i coordinar la política informativa 
del Govern, també pel que fa a la divulgació de l’acció de govern i la seva 
imatge a l’exterior; coordinar la comunicació del Govern i de les unitats 
corresponents dels departaments; vetllar per la transparència de les accions 
del Govern en els mitjans de comunicació i canals d’informació institucional; 
planificar i impulsar les activitats de foment en l’àmbit dels mitjans de 
comunicació, i coordinar les actuacions de comunicació del Gabinet de 
Premsa del Gabinet del President i de l’Oficina de Comunicació del 
Departament de la Presidència i del/de la portaveu del Govern. 
 
De la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació en 
depenen la Direcció General de Comunicació del Govern i la Direcció General 
de Mitjans de Comunicació. 
 
Pel que fa a la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana, li corresponen les 
funcions següents: impulsar i coordinar fórmules de participació col·laborativa 
amb l'acció del Govern per part de la ciutadania; supervisar i coordinar la 
creació i aplicació dels sistemes d’informació ciutadana basats en la 
interconnexió dels diferents departaments; supervisar i coordinar l’organització 
dels serveis d’informació i comunicació corporativa de l’Administració de la 
Generalitat i aprovar la publicitat institucional i els criteris de la imatge 
institucional de la Generalitat de Catalunya. 
 
De la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana en depenen la Direcció 
General d’Atenció Ciutadana i la Direcció General de Difusió. 
 
El Departament de la Presidència assumeix els recursos humans i materials 
vinculats amb les funcions incorporades procedents d'altres departaments.  
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El Govern aprova la reestructuració del Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
 

 El Decret defineix l’organigrama del Departament, que gira al 
voltant de cinc grans àrees i crea l’Oficina del Vicepresident  
 

 L’empresa Infraestructures de la Generalitat, l’Idescat, l’Agència 
Tributària de Catalunya (ATC) i l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes (EAJA) continuen adscrites al Departament 
 

 L’Institut Català de Finances (ICF) i l’Autoritat Catalana de la 
Competència (ACCO) hi mantenen la seva relació 
    

El Govern ha aprovat el decret que defineix el nou organigrama del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. El Decret fixa la 
nova estructura en cinc grans àrees competencials: les tres secretaries –
General, Economia i Hisenda-, la Intervenció General i les delegacions 
territorials del Govern.  
 
El nou text manté les entitats autònomes antigament adscrites al Departament 
–Infraestructures de la Generalitat, l’Idescat, l’ATC i l’EAJA- i les que 
orgànicament s’hi relacionaven –l’ICF i l’ACCO-. Finalment, i com a novetat, el 
Departament disposarà per primera vegada de l’Oficina del Vicepresident, que 
coordinarà les relacions externes del conseller, la comunicació de la 
Conselleria i la relació amb el Parlament.  
 
El Decret de reestructuració aprovat avui pel Govern també defineix les 
funcions de cadascuna d’aquestes àrees: 
 

 La Secretaria General dóna suport al vicepresident en relació amb la 
supervisió i seguiment de les estratègies polítiques i en l’aplicació de 
les directrius generals de l’acció de govern amb relació al 
desenvolupament de l’autogovern, així com el suport en la coordinació 
de les actuacions de les delegacions territorials. S’estructura en la 
Direcció de Serveis; l’Assessoria Jurídica; i el Gabinet Tècnic.  
 

 La Secretaria d’Economia s’encarrega de la planificació, la coordinació i 
el seguiment de les actuacions relatives a les despeses de personal de 
la Generalitat, així com de la tresoreria, la política financera i 
d’assegurances, i els pressupostos de la Generalitat i de les entitats del 
sector públic. També s’ocupa de l’avaluació econòmica de les 
polítiques d’estabilitat i creixement, i del seguiment dels plans de 
sostenibilitat econòmica i financera i de l’anàlisi macroeconòmica de 
l’economia catalana. Els òrgans que la formen són: la Direcció General 
de Pressupostos; la Direcció General de Política Financera, 
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Assegurances i Tresor; la Direcció General de Promoció Econòmica, 
Competència i Regulació; i la Direcció General d’Anàlisi Econòmica.  
 

 La Secretaria d’Hisenda manté les atribucions previstes al Decret 
38/2014, de 25 de març. Entre les seves funcions destaquen les de 
planificar i vetllar per la implementació de les estructures de la Hisenda 
de la Generalitat i per fer efectiu el desplegament de l’administració 
tributària catalana. Igualment, planifica i coordina les actuacions 
relatives al patrimoni de la Generalitat i de les inversions. La seva 
estructura és la següent: la Direcció General de Patrimoni; la Direcció 
General de tributs i Jocs i la Direcció General de Planificació i Estudis 
Fiscals. 
 

 Intervenció General, delegacions del Govern i entitats adscrites  
 
A més de les tres secretaries, el Departament compta amb la Intervenció 
General i les delegacions territorials del Govern. D’altra banda, mantenen la 
seva adscripció al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
l’empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya i entitats com 
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), mitjançant la Secretaria 
d’Economia,  i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes (EAJA), ambdues a través de la Secretaria d’Hisenda. 
Finalment, l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Autoritat Catalana de la 
Competència (ACCO) -aquesta darrera mitjançant la Secretaria d’Economia- 
també segueixen relacionant-se amb el Departament. 
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El Govern aprova el decret d’estructuració del 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència 
 

 El nou Executiu situa l’acció exterior com una de les seves 
principals prioritats  

 

 El Govern vol esdevenir un exemple de transparència i construir 
l’Administració catalana del segle XXI 
 

 El Departament liderat per Romeva comptarà amb una Secretaria 
General, a càrrec de les Relacions Institucionals, la Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la UE, i la Secretaria de Transparència i de 
Govern Obert 
 

El Govern ha aprovat el decret d’estructuració del Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Després de la formació del 
nou Executiu i la modificació dels àmbits competencials dels diferents 
departaments la setmana passada, el Govern dóna forma avui al nou 
Departament encapçalat pel conseller Raül Romeva.  
 
El Govern atorga rang de Departament a l’àrea d’Exteriors amb la voluntat 
d’explicar el procés polític que viu Catalunya i què pot aportar al món com a 
país. L’impuls de la projecció exterior de Catalunya ha estat objectiu del 
Govern durant les darreres legislatures i el nou Executiu aposta per reforçar 
aquesta tasca per tal de mostrar Catalunya com un país de prestigi i 
excel·lència, amb estrets vincles amb altres territoris d’Europa i de la resta del 
món. 
 
En aquest sentit, l’estructura del Departament reflecteix el compromís del 
Govern de situar l’acció exterior com una de les seves principals prioritats, 
amb la voluntat també d’esdevenir un exemple de transparència i traçar la 
transició cap a una Administració catalana del segle XXI. 
 
En línies generals, el decret estableix que el nou Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència comptarà amb l’estructura 
següent: 
 

 Secretaria General del Departament 
 Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea 
 Secretaria de Transparència i de Govern Obert   

 
En primer lloc, la Secretaria General del Departament vetllarà per la 
supervisió, coordinació i seguiment de les relacions institucionals. D’ella 
dependrà, entre d’altres, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb 
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el Parlament, i l’Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries 
Estat-Generalitat. 
 
Continuïtat en l’estructura d’Exteriors 
 
Pel que fa a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, aquesta 
manté les funcions i l’estructura previstes al Decret 170/2014, de 23 de 
desembre. Aquesta Secretaria té per objectius principals dirigir, impulsar i 
coordinar l’acció exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya i la seva 
representació a l’exterior, així com coordinar i impulsar la política i les 
actuacions del Govern derivades de la pertinença de Catalunya a la Unió 
Europea. Per tant, manté la Direcció General de Relacions Exteriors, la 
Direcció General d’Afers Multilaterals, la Direcció General de Cooperació al 
Desenvolupament i les delegacions del Govern a l’exterior.  
 
L’aposta per la Transparència 
 
Finalment, se suprimeix el Comissionat per a la Transparència i l'Accés a la 
Informació Pública i es crea la Secretaria de Transparència i de Govern Obert, 
que dirigirà i impulsarà les polítiques de transparència dins de l’Administració 
de la Generalitat i el Pla de Govern Obert de la Generalitat, així com les 
estratègies per garantir el compliment de la normativa d’accés a la informació 
pública per part dels departaments. D’aquesta Secretaria dependrà la Direcció 
General de Contractació Pública i la Direcció General de Transparència, 
Dades Obertes i Qualitat Democràtica. 
 
Resten adscrites al Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència les entitats i òrgans següents: Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, el Memorial Democràtic de Catalunya, el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, el Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible i el Centre d’Història Contemporània de Catalunya. El Departament 
gestionarà la relació amb l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i 
l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). 
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El Govern aprova la nova estructura del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
 

 El Departament incorpora les competències en matèria d’habitatge 
procedents de Territori i Sostenibilitat, mentre que les àrees de 
Relacions institucionals i Transparència es traspassen a la nova 
conselleria d’Afers Exteriors 

 

 També es crea una Direcció General de Modernització i Innovació 
de l’Administració, per fomentar la implantació de l’administració 
electrònica 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui la reestructuració del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge per donar compliment a la 
nova organització del Govern, prevista en el Decret 2/2016, de 13 de gener, 
de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat. 
 
Amb aquesta reestructuració, el Departament incorpora la Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana, procedent del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Una altra incorporació és la nova Direcció General de 
Modernització i Innovació de l’Administració, que dependrà de la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública, i tindrà com a principals funcions 
desenvolupar les polítiques de millora i modernització de l’Administració; així 
com promoure i impulsar l’administració electrònica en les relacions entre 
administracions i ciutadania, i entre la Generalitat i el seu sector públic.  D’altra 
banda, la Direcció General de Relacions Institucionals i les competències en 
matèria de transparència es traspassen a la conselleria d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència. 
 
Per mitjà del Decret de reestructuració del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge avui aprovat, l’estructura de les unitats 
directives departamentals serà la següent: Secretaria General; Secretaria 
d’Administració i Funció Pública; Secretaria d’Administracions Locals; 
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, i Direcció General d’Afers Religiosos. 
 
També queden adscrits al Departament, l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, per mitjà de la Secretaria d’Administració i Funció Pública; 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a través de la Secretaria d’Habitatge i 
Millora Urbana; el Jurat d’Expropiació de Catalunya, i el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya. Pel que fa al Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es relacionaran amb el Govern de 
la Generalitat a través del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge. 
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En compliment de la nova distribució competencial entre departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret preveu la supressió 
del Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública i de 
l’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern. Les disposicions 
addicionals del Decret també inclouen el canvi de denominació de la 
Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, que 
passa a denominar-se Secretaria d’Administracions Locals, així com el 
manteniment de la competència d’interlocució amb les cases regionals. 
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El Govern aprova la nova estructura del Departament 
de Salut 
 

 Reforça les polítiques departamentals en matèria de planificació i 
incorpora la projecció en matèria de professionals de l’àmbit de la 
salut 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret de reestructuració parcial del 
Departament de Salut, signat pel nou conseller, Antoni Comín. Aquesta nova 
regulació facilita adaptar l’estructura del Departament a les necessitats 
organitzatives actuals i respon a un parell d’objectius principals. 
 
Direcció General de Planificació en Salut 
 
En primer lloc, reforçar les polítiques departamentals en matèria de 
planificació, amb la creació d’una unitat directiva: la Direcció General de 
Planificació en Salut, que concentrarà les competències sobre diferents 
instruments (plans, programes, mapes i altres eines) vinculats al Pla de Salut 
de Catalunya de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, que se 
suprimeix. A més, també incorpora la projecció en matèria de professionals de 
l’àmbit de la salut.  
 
A grans trets, les funcions d’aquesta Direcció són les següents: 
 

 Analitzar la salut de la població de Catalunya i els seus determinants, 
així com les desigualtats en salut, fomentant la difusió dels resultats 
mitjançant l’Informe de salut, en col·laboració amb la Secretaria de 
Salut Pública. 

 Dirigir i coordinar el disseny, seguiment i avaluació del Pla de Salut de 
Catalunya. 

 Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica dels plans 
directors, els plans d’ordenació de serveis, els plans 
interdepartamentals i els programes de salut. 

 Dirigir el procés d’elaboració, avaluació i actualització del Mapa sanitari, 
sociosanitari i de salut pública, i fer-ne el seguiment. 

 Formular els objectius estratègics de la prestació de serveis sanitaris de 
cobertura pública de Catalunya en el marc del Pla de Salut de 
Catalunya i avaluar el balanç de resultats. 

 Formular criteris i directrius de planificació per a l’elaboració de la 
cartera de serveis sanitaris d’utilització pública, inclosa la cartera de 
salut pública, que ha d’orientar la planificació operativa i la compra de 
serveis que efectua el Servei Català de la Salut. 

 Establir i dirigir les polítiques en l’àmbit de la planificació de necessitats 
de professionals, orientant i avaluant la planificació operativa, amb 
coneixement de l’estructura de recursos humans, de les condicions de 
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treball i el seu impacte en resultats en l’àmbit del sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya. 
 

D’aquesta nova Direcció General en dependran la Subdirecció General de 
Planificació Sanitària, la Subdirecció General de la Cartera de Serveis i el 
Mapa Sanitari i la Subdirecció General de Planificació Professional de la Salut.  
 
Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària 
 
Seguint amb l’objectiu de potenciar la vessant planificadora del Departament, 
en segon lloc també es volen reforçar les polítiques d’ordenació professional i 
de formació i desenvolupament professional atribuint-ne la gestió i execució a 
la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, nova 
denominació de l’antiga Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries. 
Les seves funcions principals són:  
 

 Establir i dirigir les polítiques en l’àmbit de l’ordenació professional, de 
la formació en matèria de salut i del desenvolupament professional, que 
assegurin el contínuum educatiu, el manteniment i la millora de les 
competències professionals i la qualitat del sistema de salut. 

 Exercir les funcions d’autoritat sanitària corresponents a l’acreditació i 
certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que 
aquests desenvolupin. 

 Autoritzar i registrar els centres i serveis sanitaris i fer-ne el seguiment. 

 Definir i promoure el desenvolupament del sistema d'acreditació de 
centres i serveis sanitaris. 

 Ordenar l'atenció farmacèutica. 

 Dur a terme el control i l'avaluació en matèria farmacèutica, i fomentar i 
millorar la seguretat i la qualitat dels medicaments, dels productes 
sanitaris i dels cosmètics. 

 Definir, promoure i avaluar la política en matèria de seguretat dels 
pacients. 

 Avaluar les activitats de les entitats asseguradores de serveis sanitaris. 

 Exercir, com a autoritat sanitària, les funcions d'ordenació de les 
activitats d’auditoria, de control, avaluació i inspecció dels recursos 
sanitaris, públics i privats, i d'investigació del frau, mitjançant la 
planificació, coordinació i supervisió de les actuacions dels òrgans que 
fan efectiva la funció inspectora en aquest àmbit de competències. 

 Determinar criteris generals de regulació i ordenació dels serveis 
sanitaris i sociosanitaris del sistema sanitari públic i privat. 

 Donar suport i assistència al Comitè de Bioètica de Catalunya. 
 
La Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària 
s’estructura en la Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries, 
Farmacèutiques i de Professionals, i en la Subdirecció General d’Avaluació i 
Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques. 
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En aquesta Direcció s’integren, a més, els òrgans següents: el Comitè de 
Bioètica de Catalunya, el Consell Català de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries, el Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, el 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya i la Xarxa de Comissions de 
Docència i Comissions Assessores dels Centres Sanitaris Acreditats per a la 
Formació dels Especialistes en Ciències de la Salut a Catalunya. 
 
Direcció General de Recerca i Innovació en Salut 
 
D’altra banda, el decret també dota d’una identitat pròpia l’activitat de recerca i 
innovació en salut -fins ara organitzada a nivell d’una subdirecció general en la 
Direcció General de Planificació i Recerca en Salut- mitjançant la creació de la 
nova Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, que ha de permetre 
donar un nou impuls i dimensionament a aquesta branca de l’activitat pública. 
 
Els objectius principals d’aquesta nova Direcció són: 
 

 Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l’avaluació del Pla estratègic 
de recerca i innovació en salut. 

 Fomentar i planificar la política de recerca i la generació d'innovació, i 
avaluar l’impacte social de la recerca biomèdica en l’àmbit de la salut, 
en col·laboració amb el departament competent en matèria de recerca, 
les universitats, els centres de recerca, l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya i altres institucions. 

 Exercir les funcions d’autoritat sanitària corresponents a les 
autoritzacions que regula la Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca 
biomèdica. 

 
De la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut dependrà la 
Subdirecció General de Recerca i Innovació en Salut. 
 
Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació 
Per últim, igualment es canvia la denominació de la Secretaria de Participació 
Social i Local en Salut, que passa a denominar-se Secretaria d’Atenció 
Sanitària i Participació, i que haurà d’impulsar i coordinar la implementació 
dels objectius estratègics i operatius de la prestació de serveis sanitaris de 
cobertura pública. A més, en aquesta Secretaria s’integra a partir d’ara el 
Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. 
 
A grans trets, les funcions d’aquesta Secretaria són: 
 

 Impulsar i coordinar l’efectiu establiment dels objectius estratègics i 
operatius de la prestació de serveis sanitaris de cobertura pública de 
Catalunya. 
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 Impulsar i coordinar l’efectiva representació local i ciutadana en el 
Consell de Salut de Catalunya i en els consells de Participació 
Territorial de Salut. 

 Impulsar les activitats de col·laboració, cooperació i coordinació entre 
l’administració sanitària de la Generalitat i els ens locals en el 
desenvolupament de les polítiques sanitàries i de salut. 

 Promoure la participació social en el sistema sanitari públic. 

 Coordinar les actuacions dels òrgans del Departament en relació amb 
les funcions d’informació previstes al Decret 223/2004, de 9 de març, 
de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la 
Generalitat. 

 Exercir la representació del Departament en la Comissió de Govern 
Local de Catalunya per designació del conseller o consellera. 

 
La Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació s’estructura en la Subdirecció 
General de Coordinació. 
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El Govern aprova la reestructuració del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies 
 

 El nou Departament incorpora les competències de treball, ja que 
la millor política social és garantir l’ocupació 

 
El Govern ha aprovat el decret de reestructuració del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. El nou Departament, que dirigeix la consellera Dolors 
Bassa, agrupa les competències d’ocupació i de l’anterior àrea de Benestar 
Social i Família amb l’objectiu de fer del treball un dels instruments principals 
d’impuls de les polítiques socials de Catalunya.  
 
El nou Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’estructurarà en els 
òrgans següents: 

 Secretaria General. 

 Secretaria d’Afers Socials i Famílies. 

 Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. 

 Direcció General de Protecció Social. 
 
Així mateix, també queden adscrits al Departament les entitats i òrgans 
següents:  
 

 L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, mitjançant la Secretaria 
d’Afers Socials i Famílies. 

 L’Agència Catalana de la Joventut, mitjançant la Direcció General de 
Joventut. 

 El Consell Nacional de la Joventut, també a través de la Direcció 
General de la Joventut.  

 L’Agència de Migracions de Catalunya, mitjançant la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. 

 El Servei d’Ocupació de Catalunya, a través de la Secretaria General. 

 El Consorci per a la Formació Contínua, mitjançant la Secretaria 
General. 

 El Consell de Relacions Laborals, també mitjançant la Secretaria 
General. 

 
D’altra banda, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya es 
relaciona amb el Govern a través del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.  
 
Estructura del Departament 
 
El Gabinet de la Consellera manté la mateixa naturalesa orgànica, funcions i 
estructura previstes al Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del 
Departament de Benestar Social i Família, mentre que la Secretaria General 



 

 

Acords de Govern. 19.01.2016  

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

 

17 

incorpora a la seva estructura l’àmbit sectorial de Treball. Així, a partir d’ara la 
Secretaria General, a banda de les funcions habituals (Direcció de Serveis, 
Assessoria Jurídica, Gabinet Tècnic i serveis territorials), també s’estructura 
en: 

 La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. 

 La Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa. 

 La Direcció General de la Inspecció de Treball. 

 L’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals. 

 El Servei de Suport a la Gestió d’Ocupació. 

 L’Àrea de Planificació i Coordinació. 
 
La Secretaria d’Afers Socials i Famílies, entre altres funcions, s’encarregarà 
de desenvolupar i coordinar les polítiques d’afers socials i famílies en matèria 
de benestar social, famílies, desenvolupament comunitari, inclusió social, 
participació i cohesió social. Per a l’exercici de les seves funcions, s’estructura 
en: 

 La Direcció General de Famílies. 

 La Direcció General de Joventut. 

 La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. 

 La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. 
 
La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania manté les funcions i 
l’estructura de l’anterior Direcció General per a la Immigració i incorpora la 
Direcció General d’Igualtat, que s’encarregarà, entre d’altres, de promoure la 
igualtat efectiva de drets de ciutadania en totes les polítiques públiques i 
planificar i implementar les polítiques per la igualtat de tracte i no-discriminació 
de persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI). 
 
Finalment la Direcció General de Protecció Social assumirà les funcions i 
l’estructura de l’anterior Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia 
Personal que, entre d’altres qüestions, s’encarregava d’exercir en tot el territori 
de Catalunya les prestacions i serveis en matèria d’assistència i serveis 
socials.  
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El Govern aprova l’estructura del Departament 
d’Empresa i Coneixement 
 

 La Conselleria s’organitzarà en dos grans àmbits temàtics: la 
Secretaria d’Empresa i Competitivitat i la Secretaria d’Universitats 
i Recerca 

 
El Govern ha aprovat el decret d’estructura del Departament d’Empresa i 
Coneixement, que s’adapta a la determinació competencial derivada de 
l’organització del nou Executiu. La Conselleria s’organitzarà en tres 
secretaries: la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, la Secretaria  
d’Universitats i Recerca i la Secretaria General. 
 
La Secretaria d’Empresa i Competitivitat agruparà aquells àmbits d’actuació 
del Govern relacionats amb el comerç interior i l’artesania, el consum, el 
turisme, la indústria, la seguretat industrial, la innovació, energia i mines, la 
internacionalització de l’empresa catalana i l’emprenedoria. Aquesta 
Secretaria manté les labors d’impuls i promoció d’iniciatives en l’àmbit de 
l’empresa que siguin d’interès per a la competitivitat de l’economia catalana, i 
les de planificació, seguiment i coordinació de l’activitat de les unitats que en 
depenen. 
 
Els organismes adscrits a aquesta secretaria seran l’Agència Catalana de 
Turisme (ACT), l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), 
l’Institut Català d’Energia (ICAEN), el Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
(CCAM), l’Agència Catalana del Consum (ACC), i el Consorci de Formació 
Professional de l’Automoció. 
 
Per la seva banda, la Secretaria d’Universitats i Recerca es responsabilitzarà 
dels afers relacionats amb les universitats, la qualitat del sistema universitari, 
el foment de la recerca i aquelles beques que no siguin competència del 
Departament d’Ensenyament. Aquesta Secretaria serà la responsable de la 
planificació, direcció i execució de les polítiques del Govern en aquests 
àmbits.  
 
Aquesta Secretaria tindrà com a ens adscrits l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
Recerca (AGAUR).  
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Nomenaments 
 
El Govern ha aprovat avui els nomenaments següents: 
 
Departament de la Presidència 
 
Josep Rius i Alcaraz, director de l’Oficina del president.  
 
Elsa Artadi i Vila, directora general de Coordinació Interdepartamental.  
 
Jordi Vilajoana i Rovira, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana. 
 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
 
Pere Aragonès i Garcia, secretari d’Economia. 
 
Lluís Salvadó i Tenessa, secretari d’Hisenda. 
 
Natàlia Garriga Ibáñez, directora de Serveis. 
 
Òscar Peris i Ródenas, delegat territorial del Govern de la Generalitat a 
Tarragona.  
 
Laura Vilagrà Pons, delegada territorial del Govern de la Generalitat a la 
Catalunya Central.  
 
Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, delegat del Govern a Barcelona  
 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
 
Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència, de Govern Obert i de 
Contractació Pública.  
 
Marta Garsaball i Pujol, directora de Serveis. 
 
Maria Badia i Cutchet, directora general de Relacions Exteriors.  
 
Carme Garcia i Suárez, directora general de Relacions Institucionals i amb el 
Parlament.  
 
Manel Vila i Motlló, director general de Cooperació al Desenvolupament.  
 
Marta Macias Quesada, directora de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament.  
 
Departament d’Ensenyament 
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Jordi Miró Meix, director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. 
 
Montserrat Llobet i Bach, directora general d’Educació Secundària Obligatòria 
i Batxillerat. 
 
Antoni Llobet Mercadé, secretari de Polítiques Educatives. 
 
Lluís Baulenas i Cases director general de Centres Públics. 
 
Departament de Salut 
 
David Elvira i Martínez, director del Servei Català de la Salut. 
 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
Agustí París i Roig, director de Serveis.  
 
Marta Subirà i Roca, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 
Mercè Rius i Serra, directora general de Qualitat Ambiental. 
 
Departament de Cultura  
 
Josep Solà i Font, director de Serveis. 
 
Jusèp Boya i Busquet, director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni. 
 
Departament de Justícia 
 
Àngel Cortadelles i Bacaria, director de Serveis  
 
Xavier Bernadí i Gil, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques  
 
Patrícia Gomà i Pons, secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia  
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
Agnès Rusiñol i Amat, directora de l’Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció 
 
Roser Galí i Izard, directora general de Famílies.  
 
Francesc Iglesies i Riumalló secretari d’Afers Socials i Famílies.  
 
Josep Oriol Fernández i Saltor, director de Serveis. 
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Joan Ramon Ruiz Nogueras, director general de Protecció Social.  
 
Enric Vinaixa i Bonet, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball.  
 
Departament d’Empresa i Coneixement 
 
Arcadi Navarro i Cuartiellas, secretari d’Universitats i Recerca.  
 
Maria Assumpta Farran i Poca, directora de l’Institut Català d’Energia.  
 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  
 
Sergi Tudela i Casanovas, director general de Pesca i Afers Marítims. 
 
Joan Rabasseda i Ferrer, director de Serveis. 
 
Oriol Anson Fradera, director general de Desenvolupament Rural.  
 
  



 

 

Acords de Govern. 19.01.2016  

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

 

22 

Currículums 
 
Departament de la Presidència 
 
Josep Rius i Alcaraz, director de l’Oficina del President 
 
Nascut a Barcelona l’any 1974.  
 
És llicenciat en Dret (1998) màster Acadèmic en Dret de l'Empresa i màster en 
Direcció Pública (1999) i també ha cursat un postgrau en Direcció i Gestió 
d'Institucions, Empreses i Plataformes Culturals. 
 
Des del mes de juny és el coordinador del Gabinet del President de la 
Generalitat. 
 
Anteriorment va ser cap del Gabinet de la Primera Tinència d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Barcelona, coordinador de Relacions Institucionals de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC) i va treballar d’advocat.  
 
Elsa Artadi i Vila, directora general de Coordinació Interdepartamental 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1976. 
 
Llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i doctora en 
Economia per la Universitat de Harvard (Estats Units).  
 
Actualment és directora general de Tributs i Joc de la Generalitat de 
Catalunya. Entre 2006 i 2010 va treballar com a professora a la Universitat 
Bocconi de Milà (Itàlia), va formar part del Comitè Executiu del departament 
d’Economia d’aquest centre, i ha estat professora visitant en la UPF entre els 
anys 2009 i 2010, així com docent titular a la Barcelona Graduate School of 
Economics (2009-2011). 
 
També és investigadora afiliada del Centre for Economic Policy and Research 
de Londres (Regne Unit), ha estat consultora de l’Impact Evaluation del Banc 
Mundial (2009-2010) i ha format part del Comitè Científic Glasgow 2010 de 
l’European Economic Asociation, entre d’altres càrrecs 
 
Jordi Vilajoana i Rovira, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana 
 
Nascut a Barcelona l’any 1949. 
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Va ser 
conseller de Cultura del Govern de la Generalitat de Catalunya del 1999 al 
2003. Del 1995 al 1999 va ser director general de la Corporació Catalana de 
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Ràdio i Televisió. Des del 2013 fins ara ha estat secretari general del 
Departament de la Presidència. 
 
Va ser diputat al Congrés durant la VIII legislatura (2004-2007), on va ocupar 
la vicepresidència segona de la mesa del Congrés. Ha estat portaveu de CiU 
al Senat. 
 
En l’àmbit privat va ser conseller delegat del grup de comunicació BBDO 
Barcelona durant el període 1975-1995. 
 
Militant de Convergència Democràtica de Catalunya després de la seva fusió 
amb Esquerra Democràtica de Catalunya des de 1978. És membre del Comitè 
Executiu de CDC. Ha estat vicepresident de la Fundació Catdem. 
 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 

 
Pere Aragonès i Garcia, secretari d’Economia  
 
Nascut a Pineda de Mar el 16 de novembre de 1982.  
 
Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya i Màster en Història 
Econòmica per la Universitat de Barcelona. Ha ampliat estudis en polítiques 
públiques i desenvolupament econòmic a la Kennedy School of Government 
(Harvard).  
 
Ha participat del programa de doctorat en Història Econòmica de la Universitat 
de Barcelona i actualment està elaborant una tesi doctoral sobre la política 
econòmica de la Mancomunitat de Catalunya. En aquest àmbit de recerca ha 
col·laborat amb l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa i ha impartit 
cursos i ponències a la Universitat de Perpinyà i a la Universidad Menéndez 
Pelayo-Centre Ernest Lluch. Anteriorment ha treballat en un despatx 
d’advocats especialitzat en assessorament jurídic a empreses i 
administracions públiques. 
  
En l’àmbit institucional, és diputat al Parlament de Catalunya des del 
desembre del 2006. Ha estat portaveu d’ERC a la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya, des de la qual s’ha 
responsabilitzat de la negociació dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya des de l’any 2013 i ha impulsat iniciatives legislatives en l’àmbit de 
la banca pública, la política fiscal i la protecció dels deutors hipotecaris.  
 
També ha estat responsable parlamentari d’habitatge i dret civil. El 27 de 
setembre de 2015 va ser escollit diputat per la candidatura de Junts pel Sí. Va 
ser militant de les JERC, i milita a ERC des de l’any 2000. Va ser Portaveu 
Nacional de les JERC (2003-2007) i des del juliol de 2015 és secretari de 
Política Econòmica i Coneixement d’ERC. També és regidor a l’Ajuntament de 
Pineda de Mar per ERC-Junts x Pineda. 
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Lluís Salvadó i Tenessa, secretari d’Hisenda  

 
Nascut a la Ràpita l’any 1969. 
 
És enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de 
Barcelona (UPC) i té un postgrau en Direcció General d’Empreses per la 
UOC.  
 
Va desenvolupar funcions directives durant 10 anys a l’empresa privada i és 
autor del llibre Centres de creació d’empreses (1996). 
 
En l’àmbit polític, va ser delegat del Govern a les Terres de l’Ebre des del 
2004 fins al 2010. Va presidir el Consorci Memorial de la Batalla de l’Ebre del 
2004 al 2009. Va ser regidor de l’Ajuntament de la Ràpita entre 1994 i 2005, 
d’on va ser alcalde els anys 1996-1997, període durant el qual va exercir la 
presidència de dues empreses públiques municipals. Fou vicepresident del 
Consell Comarcal del Montsià, com també diputat provincial. Va ser el 
representant d’Esquerra Republicana a l’Institut per al Desenvolupament de 
les Comarques de l’Ebre (IDECE) del 1997 al 2003. 
 
Va militar a Catalunya Lliure des del 1988 fins al 1991, any en què va entrar a 
militar a Esquerra Republicana. Del 1992 al 1994 va ser membre de 
l’executiva nacional de les JERC. Posteriorment va ser president de la 
Federació d’Esquerra Republicana a les Terres de l’Ebre des de l’any 2000 
fins al 2004. Llavors, va assumir la Secretaria d’Organització del partit a l’Ebre 
fins a l'any 2012.  
 
Va ser membre de l’Executiva Nacional d’Esquerra Republicana com a 
secretari de Política Territorial, Medi Ambient i Agricultura l'any 2010, i 
vicesecretari de Relacions Institucionals l'any 2011. Actualment és secretari 
general adjunt d’Esquerra Republicana de Catalunya.  
 
A més a més, va ser membre fundador del Bloc d’Estudiants Independentistes 
(BEI) i va participar a la fundació de l’Associació Catalana de Professionals 
(1994). És soci d'Òmnium Cultural i membre del patronat de la Fundació 
Josep Irla des del 2012. 
 
Natàlia Garriga i Ibáñez, directora de Serveis  

 
Nascuda a Barcelona l’any 1969. 
 
És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i ha realitzat un màster 
en Funció Directiva a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. A més a 
més, ha cursat un postgrau de Comptabilitat i Estudis de finances a ESADE. 
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Des del setembre de 2007 exerceix com a gerent de l’Institut Català de les 
Indústries Culturals. Prèviament havia ocupat diferents càrrecs tècnics al 
Departament de la Presidència. Anteriorment va treballar a l’Institut del Crèdit 
Agrari ocupant diferents responsabilitats. 
 
En l’àmbit acadèmic, entre 1998 i 2014 ha estat professora d’Introducció al 
Dret a la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
Òscar Peris i Ródenas, delegat territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona 
 
Nascut a Valls el 1974. 
 
És tercer tinent d’alcalde de l'Ajuntament de Valls i regidor de Comerç i 
Turisme. Ha estat president de la secció local d'ERC a Valls i Conseller 
Nacional del partit.  
 
És actiu al món casteller i excap de Colla de la Colla Joves Xiquets de Valls. 
També és president del Club Tennis Valls i soci de l'Assemblea Nacional 
Catalana i de l'Institut d'Estudis Vallencs. 
 
Va ser director comercial en una companyia del sector de les Arts Gràfiques i 
de la Identificació Automàtica.  
 
Laura Vilagrà Pons, delegada territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a la Catalunya Central 
 
Nascuda a Manresa el 1976. 
 
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), Executive Master in Public Administration per 
ESADE, Universitat Ramon Llull. 
 
En l’àmbit institucional, ha estat alcaldessa de Santpedor (2003-2015), 
diputada al Parlament de Catalunya (2007-2011), consellera de promoció 
econòmica i turisme del Consell Comarcal del Bages (1999-2003). Ha estat 
impulsora de projectes territorials del Bages, Parc Tecnològic Bages,  (2003-
2015). Actualment, és membre de l’executiva regional d’ERC-Catalunya 
Central.  
 
També col·labora en diversos mitjans de comunicació i ha rebut el Premi per 
Fomentar l’Esperit Crític del Jovent, de la Comissió Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) (1993). 
Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, delegat del Govern a Barcelona  
 
Nascut a Cornellà de Llobregat el 1970. 
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Llicenciat en Ciències de la Comunicació i especialista en Comunicació 
Corporativa. Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional. És 
professor associat  de Periodisme a la UAB des de 2011.  
 
Fins el 2015 va ser secretari de Comunicació, anàlisi I innovació de la UGT de 
Catalunya, càrrec que va abandonar per encapçalar la llista de Democràcia i 
Llibertat al Senat en les eleccions generals del 20 de desembre de 2015. 
Prèviament havia estat director de Comunicació del mateix sindicat.  
 
Va militar al PSC fins el 2013 i va ser regidor i tinent d’Alcalde a l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. És membre de l’Assemblea Nacional de Catalunya i 
de SÚMATE. 
 

Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 

 

Jordi Foz i Dalmau, secretari de Transparència, de Govern Obert i de 
Contractació Pública 
 
Nascut a Barcelona el 1967. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Dret públic i 
Organització administrativa per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en 
Funció Directiva per l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya. També 
ha cursat el Programa de Funció Gerencial a l’Administració Pública d’ESADE. 
 
Ha estat subdirector general d’Acció Territorial i Costes del Departament de 
Territori i Sostenibilitat des de l’any 2013, director de Serveis del Departament 
de la Vicepresidència (2007-2010), subdirector general de Joventut (2004-
2007), responsable de Planificació de Mitjans Audiovisuals a la Direcció 
General de Mitjans Audiovisuals del Departament de la Presidència (2003-
2004) i lletrat de l’Assessoria Jurídica tant al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (1994-2002) com a la Comissió Jurídica 
Assessora del Govern (2002-2003).  
 
D’altra banda, és vocal de la junta de l’Associació Catalana de Gestió Pública. 
 
Marta Garsaball i Pujol, directora de Serveis  
 
Nascuda a Barcelona l’any 1971. 
 
Llicenciada en Dret i màster en Gestió de Recursos Humans de les 
Organitzacions per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Des de l’any 2014 ha estat responsable d’Avaluació i Recerca a la Secretaria 
General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica de 
la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, on també 
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ha estat responsable tecnicojurídica  (2010-2014). Ha estat també tècnica 
superior del Servei d’Ajuts i Contractació del Departament de la 
Vicepresidència (2007-2010).  
 
Funcionària de carrera a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha dut a 
terme la coordinació institucional de l’Equip de Govern a l’Oficina de 
Coordinació Institucional del Rectorat (2002-2007). D’altra banda, des del 
2013 és secretària de la Junta directiva d’Òmnium Cultural Gràcia.  
 
Maria Badia i Cutchet, directora general de Relacions Exteriors 
 
Nascuda a Sant Quirze del Vallès l’any 1947. 
 
Diputada al Parlament Europeu pel PSC-PSOE del 2004 al 2014 i 
vicepresidenta de l’Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates del 2009 
al 2014. Ha estudiat Filologia Anglesa a la Universitat de Barcelona i en els 
inicis va treballar com a professora d’anglès d’escoles d’educació primària a 
Sabadell.  
 
Ha estat coordinadora de la Primera Secretaria del PSC, coordinadora de la 
Secretaria de Relacions Internacionals del PSOE i responsable de la 
Secretaria del President del Parlament de Catalunya Joan Raventós. Ha estat 
també responsable de la  Secretaria de Política Europea i Internacional del 
PSC durant tres mandats.  
 
Al Parlament Europeu, entre d’altres responsabilitats, ha estat adscrita a la 
Comissió de Cultura i Educació i a la delegació per a les Relacions amb la 
República Popular Xinesa. També ha format part del Partit Socialista Europeu 
de Dones, on ha participat activament impulsant campanyes de conciliació de 
la vida personal i laboral. 
 
Carme Garcia i Suárez, directora general de Relacions Institucionals i 
amb el Parlament 
 
Nascuda a Badajoz l’any 1957. 
 
Diplomada en Treball Social i postgrau de Mediació i Resolució de Conflictes 
per la Universitat de Barcelona. Té també formació en Geografia i Història i 
Ciències Socials. 
 
Funcionària de l’Ajuntament de Sabadell, des del 2014 era cap de Programa i 
Gestió en Serveis Públics del Centre d’Atenció a les Dones. Entre d’altres 
càrrecs, ha estat cap de Serveis Socials i Gestió de Serveis a les Persones 
(1987-1996) i cap de Programa i Gestió en Serveis Públics adreçats a dones 
amb situació de violència de gènere (1999-2004). 
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Ha estat tinenta d’alcalde i regidora de Benestar Social i Cultura a 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (1996-1999), diputada a les Corts 
Espanyoles (2004-2007) i portaveu de les comissions socials d’Educació i 
Igualtat, i presidenta de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona (2007-
2011). Actualment és membre del Secretariat Nacional de l'ANC, on ha 
realitzat de forma voluntària activitats dins de les comissions sectorials 
d’Educació, Serveis Socials i Immigració, i de la comissió d'Incidència Política. 
 
Manel Vila i Motlló, director general de Cooperació al Desenvolupament. 
Departament de Cultura 
 
Nascut a Barcelona l’any 1956. 
 
Expert en cooperació internacional. Va començar la seva trajectòria 
professional a l’Ajuntament de Barcelona, on va exercir el càrrec de 
responsable del Servei de Joventut i gerent del Districte de Nous Barris. Entre 
el 1992 i 1996 va ser responsable de l’ajuda humanitària de Barcelona a 
Sarajevo, tasca per la qual ha rebut el guardó de Ciutadà d’Honor de la Ciutat 
de Sarajevo el 2015. 
 
També ha estat director dels Serveis Educatius i director de l’àrea de 
Solidaritat Internacional de l’Ajuntament de Barcelona,  comissionat de 
l’Alcaldia per a la Cooperació Internacional i fins al seu nomenament ha estat 
director de l’Àrea d’Internacional i de Cooperació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i membre del Comitè Directiu d’ACNUR. 
 
Marta Macias Quesada, directora de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament 
 
Nascuda a Sant Carles de la Ràpita l’any 1965. 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Dret 
d’Empreses i Fundacions per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 
També ha cursat el Programa sobre lideratge i innovació social en ONG de 
desenvolupament a ESADE de Barcelona. 
 
Entre d’altres càrrecs, ha estat la directora de l’empresa de moda i disseny 
Custo Barcelona, directora de Catalunya i Balears de la Fundació Ajuda en 
Acció durant sis anys i directora de l’àrea de de Relacions Externes del Fòrum 
de les Cultures – Barcelona 2004 (2001-2005). 
 
A més, des de l’any 2011 col·labora com a voluntària a l’agència de notícies 
amb visió de gènere La Independent.  
 
Ha estat investigadora en projectes de recerca finançats en convocatòries 
competitives, tant de la Unió Europea com de la Generalitat de Catalunya i de 



 

 

Acords de Govern. 19.01.2016  

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

 

29 

l’Estat, sobre dret patrimonial i dret de família i successions. És membre del 
consell de redacció de la revista InDret. 
 
Des del 2014 era directora general de Cooperació al Desenvolupament.  
 
Departament d’Ensenyament 
 
Jordi Miró Meix, director general d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa  
 
Nascut a Barcelona l’any 1959. 
 
Llicenciat en Dret i Màster en Polítiques públiques de seguretat (ISPC-UOC). 
Des de 1985 ha treballat en el sector públic en els departaments de la 
Presidència, Justícia, Governació i Administracions Públiques, Interior, i, 
recentment, Empresa i Ocupació, així com a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 
 
Entre els anys 2011 i 2013 ha estat director general de l’Entitat Autònoma del 
Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (Departament de 
la Presidència). Des del 2013 i fins l’actualitat, ha exercit el càrrec de director 
general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball al Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 
Montserrat Llobet i Bach, directora general d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat 
 
Nascuda a Sabadell l’any 1955. 
 
Llicenciada en filosofia i lletres, i diplomada en mestra de català per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha exercit diferents càrrecs en la 
docència com ara mestra d’escola, professora d’institut i d’Escoles Oficials 
d’Idiomes, i docent en màsters i postgraus universitaris. Des de l’any 2011, ha 
estat directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament a les 
comarques de Barcelona.  
 
Ha dut a terme diferents tasques dins del Departament d'Ensenyament en 
àrees com el Servei de Programació, Avaluació i Recursos Pedagògics, i la 
secció d'educació secundària i tècnicoprofessional de la Subdirecció General 
de Formació Permanent. Ha exercit com a Inspectora d’Educació des de l’any 
2005 fins al 2011. 
 
Ha participat en diferents activitats de recerca i publicacions, i és coautora de 
publicacions relacionades amb l’ensenyament. Forma part del grup GRELL 
(Grup de Recerca sobre Ensenyament de Llengua) de la Universitat de Vic i 
de la UAB. 
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Antoni Llobet Mercadé, secretari de Polítiques Educatives  
 
Nascut a Manresa l’any 1965. 
 
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Ha estat professor de llengua catalana i literatura. Ha exercit diversos càrrecs 
de responsabilitat directiva i de coordinació de centres i ha estat director de 
l'institut Lluís de Peguera de Manresa.  
 
També ha estat director general de Centres Públics al Departament 
d'Ensenyament des del setembre de 2013 fins a l’actualitat. Anteriorment, 
també havia desenvolupat tasques de responsabilitat al Departament i va ser 
el delegat territorial a Barcelona ciutat entre els anys 2002 i 2003.  
 
És actualment regidor de l'Ajuntament de Manresa. 
 
Lluís Baulenas i Cases, director general de Centres Públics  
 
Nascut a Caldes de Montbui l’any 1963. 
 
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i Catedràtic 
de matemàtiques d’ensenyament secundari. També és diplomat en gestió 
gerencial de les administracions públiques per ESADE.  
 
De febrer de 2011 fins avui ha estat director dels serveis territorials 
d’Ensenyament al Vallès Occidental. Ha exercit diferents càrrecs en l’àmbit 
educatiu. Entre el 2004 i el 2011 va ser inspector d’educació; entre 1992 i 
2004 va dirigir l’Institut Ramon Casas i Carbó; i anteriorment va exercir com a 
professor de matemàtiques en dos centres educatius de Vic.  
  
Ha participat en el projecte per a la millora de la qualitat dels centres 
educatius; ha estat dinamitzador de xarxes de centres amb pla d’autonomia; 
ponent en programes de formació inicial per l’exercici de la funció directiva; i 
formador de seminaris de suport a la gestió de centres de secundària. 
 
Departament de Salut 
 
David Elvira i Martínez, director del Servei Català de la Salut  
 
Nascut a Barcelona el 1974. 
 
Llicenciat en Economia i Empresa per la Universitat Pompeu Fabra i màster 
en Economia Aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Ha desenvolupat activitats de recerca en l'àmbit de l'avaluació econòmica de 
serveis sanitaris tant en l'Institut Municipal de Recerques Mèdiques de 
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Barcelona com a l'Hospital de la Vall d'Hebron. També ha estat investigador 
convidat per les universitats de Kyoto i Keio (Japó) i consultor en àrees com la 
gestió sanitària, la planificació sanitària i l'avaluació econòmica de fàrmacs i 
de serveis sanitaris.  
 
En l’àmbit públic va desenvolupar les funcions de director general de 
Recursos Sanitaris durant els anys 2009-2010 i de cap del Gabinet 
d'Informació i Estratègia durant els anys 2007-2009. Prèviament va exercir 
responsabilitats en la coordinació dels Sistemes d'Informació i va dirigir 
l'Oficina Intradepartamental de Gestió de Projectes, també en el Departament 
de Salut. Des d'octubre de 2013 és membre del Consell Assessor per a la 
Sostenibilitat i Progrés de la Sanitat del president de la Generalitat. 
 
Fins a l’actualitat, ha estat el responsable de les Relacions Corporatives de 
Sanofi a Espanya, activitat que ha combinat amb tasques acadèmiques com a 
professor associat de la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
Agustí París i Roig, director de Serveis  
 
Nascut a Sabadell el 3 de març de 1965. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1988). Magíster 
en Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona (1998). 
Postgrau en Planificació i Gestió de la Mobilitat (2003). 
 
Ha treballat per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya ocupant 
diversos càrrecs: Secció de Transports de Mercaderies del Departament de 
Política Territorial i Obres públiques (1992-1995); servei Territorial de 
Transports de Barcelona del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (1995-2002); servei de Gestió del Trànsit del Departament d’Interior 
(2002-2003); servei de Recursos Humans del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (2003-2006) i subdirecció General de Recursos 
Humans i Relacions Laborals del Departament de Territori i Sostenibilitat (des 
de 2009 fins l’actualitat). 
 
Marta Subirà i Roca, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
Nascuda a Barcelona l’any 1972.  
 
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) amb 
l’especialització en Dret Administratiu i Públic de Catalunya. Complementa la 
seva trajectòria acadèmica amb estudis de postgrau de Comunicació 
Corporativa i Institucional a l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat 
Pompeu Fabra, de Gestió Pública a ESADE, i de lideratge en la gestió pública 
a l’IESE.  
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Des de gener de 2011 és directora general de Polítiques Ambientals del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Va ser 
tinenta d'alcalde de Medi Ambient i Mobilitat a l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès (2007-2011). Prèviament va ser regidora de Comunicació, Serveis 
Generals i Societat de la Informació de l’Ajuntament de Sant Cugat (1999-
2007). 
 
Mercè Rius i Serra, directora general de Qualitat Ambiental  
 
Nascuda a Badalona l’any 1968, és doctora en Ciències Biològiques per la 
Universitat de Barcelona, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals i 
ha cursat el Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) de IESE. 
 
La seva trajectòria laboral es desenvolupa, des de l’any 1997, a les empreses 
Abengoa-Abensur i Emte Service UTE com a cap de planta de diverses 
depuradores d’aigües residuals urbanes a la conca del riu Llobregat. A partir 
de l’any 2001 exerceix com a  responsable de diferents contractes en temes 
relacionats amb la depuració d’aigües residuals a les enginyeries PaymaCotas 
S.A.U. i Asesoría Técnica y Control, S.A.  
 
En l’àmbit del sector públic, Rius ha estat regidora a l’Ajuntament de Badalona 
des de 2007, on va ser tinent d’alcalde i regidora de l’Àrea de Medi Ambient i 
Mobilitat de l'Ajuntament de Badalona durant el període 2007-2011, i des del 
2011 ha exercit de regidora del Districte 1. 
 
També des de l’any 2011 és diputada adjunta de Medi Ambient a la Diputació 
de Barcelona, vice-presidenta de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, vice-presidenta de la Red de Ciudades Españolas por la 
Bicicleta i patrona de la Fundació Fòrum Ambiental. Actualment forma part del 
Comitè executiu de ICLEI Europa i és la vice-presidenta de la campanya de 
compra verda “Procura+”. Des del 2 de desembre de 2014 fins l’actualitat ha 
estat directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). 
 
Departament de Cultura 
 
Josep Solà Font, director de Serveis  
 
Nascut a Manresa el 1963.  
 

Llicenciat en Geografia i Història (1981‐1986). Postgraduat en Història 

Econòmica (1987‐1989) per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va 
estudiar Ciències Econòmiques a la UAB (1983‐1988) i Direcció i 
Administració d’Empreses a ESADE (Master of Business Administration 1995‐
1998). Ha completat la seva formació sobre diversos temes de gestió pública 
a ESADE i IESE. 
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Ha desenvolupat la seva carrera professional al sector públic. En la darrera 
etapa, ha estat director de Serveis del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Prèviament, va ocupar diversos llocs a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
exercint d’adjunt a Gerència i de director de Serveis Generals. També, en el 
sector públic, va ocupar diversos llocs de responsabilitat al CIDEM (actual 
ACCIÓ, que depèn del Departament d’Empresa i Ocupació) i a l’Ajuntament 
de Viladecans.  
 
Al sector privat, va ser gerent d’una companyia dedicada a la inversió i de 

gestió empresarial. En el camp docent, ha estat professor‐consultor de la 
Universitat Oberta de Catalunya en temes relacionats amb el món de la gestió 
d’empreses. 
 
Jusèp Boya i Busquet, director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni  
 
Nascut a Les el 1960. 
 
Fins ara director del Museu d’Història de Catalunya, és llicenciat en Geografia 
i Història, en l’especialitat d’Història Medieval, per la Universitat de Barcelona.  
 
És membre del cos de conservadors de museus de la Generalitat des de l’any 
1988 i ha estat director del Musèu dera Val d’Aran entre els anys 1986 i 1990, 
cap de l’Àrea de Gestió Museogràfica del Museu d’Història de Catalunya entre 
1996 i el 2008 i, posteriorment, responsable del projecte del Museu Nacional 
d’Història, Arqueologia i Etnologia de Catalunya.  
 
Va cursar estudis de museologia i conservació i de gestió del patrimoni 
cultural a la Universitat de Montréal (Canadà). Abans de dirigir el Museu 
d’Història de Catalunya va ocupar el càrrec de cap del Servei de Museus i de 
protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura.   
 
Departament de Justícia 
 
Àngel Cortadelles i Bacaria, director de Serveis 
 
Nascut a Reus l’any 1960. 
 
Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1982). A 
ESADE ha obtingut les titulacions de diploma d'especialització universitària en 
funció gerencial a les Administracions Públiques (2013) i de màster en 
Direcció Pública –Executive Master in Public Administration (2014). 
 
Ha desenvolupat la pràctica totalitat de la seva carrera professional a les 
administracions públiques catalanes i també ha treballat en la gestió d'entitats 
del tercer sector. Ha estat cap del Servei d'Organització al Departament de 
Territori i Sostenibilitat; director general de Relacions Internacionals de la 
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Generalitat de Catalunya i director dels Serveis Territorials del Departament 
de Governació i Administracions Públiques a Tarragona. Dins l’Ajuntament de 
Reus ha estat regidor d’Esport, Emergències i Seguretat Civil, així com 
responsable del Pla Transversal de Joves. 
 
Anteriorment havia estat director de l’Àrea d’Educació i Família a l’Ajuntament 
de Reus (2003-2004) i cap de la Secció de Gestió Administrativa i Habilitat  de 
la Delegació Territorial del Departament de Medi Ambient a Tarragona (2000-
2003). Àngel Cortadelles substitueix en el càrrec Xavier Farriols Solà, de qui 
s’aprova avui el cessament. 
 
Xavier Bernadí i Gil, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques 
 
Nascut a Sabadell l’any 1967. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en dret 
per la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat professor de Dret Administratiu a 
temps complet a la Universitat Pompeu Fabra entre els anys 1997 i 2008, així 
com professor associat de Dret Administratiu a la Universitat Pompeu Fabra i 
a la Universitat de Barcelona.  
 
Compta amb nombroses conferències i publicacions en els àmbits del dret 
autonòmic, l’administració electrònica, la transparència i l’accés a la informació 
pública, i ha estat assessor extern del Govern i l’Administració de la 
Generalitat en diverses etapes, principalment en l’àmbit del desenvolupament 
de l’Estatut i la reforma estatutària. 
 
Funcionari de carrera del cos superior d’Administració de la Generalitat, va 
prestar serveis a l’Escola d’Administració Pública entre els anys 1991-1996, 
on va ser cap de la Secció d’Estudis i Documentació. L’any 2008 va 
reingressar a la Generalitat com a secretari de la Comissió Mixta de 
Transferències. Posteriorment, i fins a l’actualitat, també ha exercit com a 
secretari de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, com a secretari de la 
Comissió Bilateral Govern de la Generalitat-Consell General d’Aran i de la 
Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona.  
 
Des del juliol de 2013 ocupava el lloc de director de l’Oficina per al 
Desenvolupament de l’Autogovern, amb rang de director general, al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.  
 
Patrícia Gomà i Pons, secretària de Relacions amb l’Administració de 
Justícia 

 
Nascuda a la Riba l’any 1970 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida i amb el reconeixement de 
suficiència investigadora per la Universitat de Barcelona. 
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Funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya, ha exercit 
l’advocacia i la docència a la Universitat Rovira i Virgili i ha col·laborat amb la 
Universitat Oberta de Catalunya com a tutora dels estudis de dret. A 
l’Administració catalana ha ocupat diferents càrrecs en tasques d’assistència 
jurídica i de gestió de personal al Departament d’Interior i al Departament de 
Justícia. 
 
Gomà ha estat diputada al Parlament de Catalunya de la VIII legislatura 
(2006-2010) i portaveu adjunta del grup parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (2008-2010). 
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 

Agnès Russiñol i Amat, directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de 
l'Adopció 

Nascuda a Barcelona l’any 1982. 
 
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i Periodisme per la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF). Màster en Comunicació Política i Electoral 
(UAB).  
 
Diputada al Parlament de Catalunya durant la X legislatura, on ha treballat 
temes d’infància. També ha estat responsable dels àmbits temàtics de 
formació professional, comerç, turisme, consum, economia col·laborativa i 
reforma horària.  
 
Ha treballat com a tècnica de comunicació i premsa al Departament de 
Vicepresidència i Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya (2008-2013). També ha exercit com a promotora de comunicació i 
qualitat a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) entre els anys 
2005 i 2008. Ha presidit el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(CNJC), en representació d’Acció Escolta de Catalunya.  
 
És sòcia d’Òmnium Cultural, de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i 
militant d’Esquerra Republicana de Catalunya des de l’any 2005. Ha estat 
presidenta d’ERC-Eixample entre els anys 2009 i 2012. També ha estat 
consellera nacional entre els anys 2009 i 2015. 
 

Roser Galí i Izard, directora general de Famílies 
 
Nascuda a Barcelona, el 1969. 
 
Economista experta en gestió de projectes en els sectors industrial i 
alimentari. Té experiència en gestió industrial, projectes de dinamització 
econòmica, turística i de formació, així com en processos de reorganització, 
en la negociació amb entitats, comitès i col·lectius diversos.  
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Fins a l’actualitat ha estat co-fundadora i responsable d’operacions de  Mas 
Obert Productes Locals, SL. Entre el 2011 i el 2015 va exercir de consultora 
de promoció econòmica al Consorci del Moianès, en qüestions relacionades 
amb el sector agroalimentari, clusterització i producció ecològica.  
 
Francesc Iglesies i Riumalló, secretari d'Afers Socials i Famílies 
 
Nascut a Arbúcies l’any 1970.  
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB. És professor 
d'Economia aplicada al Treball social a la UB. En l’àmbit acadèmic després de 
fer els cursos de doctorat en Investigació en Teoria Econòmica (1996-1998) 
va participar en l'elaboració del Llibre Blanc de l'Economia Social a Catalunya 
(2001) i fou professor d'Economia Social a la Diplomatura en Relacions 
Laborals de la UB fins el curs 2013-2014. Entre el 2001 i el 2010 s'integra a la 
UVic com a professor de Sociologia del Treball i de l'Empresa als 
ensenyaments d'Empresarials i d'ADE de la Facultat d'Empresa i 
Comunicació.  
 
Durant el 2003 entra com a adjunt al director del Pla Estratègic de la UVic 
2005-2010. Durant el 2005-2006 fou assessor del Departament de Comerç, 
Turisme i Consum i des del 2006-2011, Responsable de Planificació 
Estratègica i Projectes de Turisme de Catalunya del Departament d'Innovació, 
 
Des del juliol de 2013 és membre del Consell Superior de la Cooperació a 
petició del Parlament de Catalunya. 
 
Oriol Fernández i Saltor, director de Serveis 
 
Llicenciat en Enginyeria Industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC, al març de 2000. Diploma 
Internacional presencial (250 hores) en Project Management per la Universitat 
de Berkeley (Califòrnia, EEUU), al desembre de 2005 . Té un posstgrau en 
Gestió Empresarial (180 hores) per la Universitat Politècnica de Mataró, 
l’Escola Universitària del Maresme i CETEMMSA, al juny de 2005. 
 
En l’àmbit de l’Administració Pública ha desenvolupat diverses funcions 
relacionades bàsicament amb la promoció econòmica i la gestió de personal.  
Ha treballat com a Adjunt al Secretari General del Departament al 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (2008-2010). També ha estat 
Director de Serveis del Departament de Governació i AAPP, l’any 2008.  

 
A la Diputació de Barcelona ha estat el primer Coordinador de l’Àrea de 
Comerç i en l’actualitat desenvolupa funcions com a Cap de Secció de 
Planificació i Anàlisi de Comerç. 
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Joan Ramon Ruiz Nogueras, director general de Protecció Social 
 
Nascut a Mataró el 1958. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional Educació a Distància (1992) i 
posseeix el títol professional de Gestor Administratiu. 
 
Ha estat Funcionari del Cos de Gestió de l’Administració de la Seguretat 
Social i des de desembre de 1.997 i ha estat a Cos Administratiu de la 
Seguretat Social; l’Institut Nacional de Previsió; l’Institut Nacional de Seguretat 
Social; la Tresoreria General de la Seguretat Social; cap de l’Àrea d ’Afiliació 
de l’Administració de Mataró; director de l’Administració de Manresa; director 
de l’Administració de Badalona i director de l’Administració de Mataró.  
 
A més ha format part del grup estatal de formadors de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social i ha estat professor de Cicles Formatius a l’Escola Pia 
de Mataró en Administració Pública, Gestió Tributària i Fiscalitat, Formació i 
Orientació Laboral i Relacions a l’Entorn de Treball. 
 
Enric Vinaixa i Bonet, director general de Relacions Laborals i Qualitat 
de Treball  
 
Nascut a Barcelona el 1967. 
 
Diplomat en Relacions Laborals ( Graduat Social ), a l'Escola Universitària de 
Relacions Laborals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, estudis iniciats 
l'any 1998 i finalitzats l’any 2001. Enginyer tècnic informàtic en informàtica de 
gestió, cursat a la Universitat Autònoma de Barcelona,  1987 a 1991.  
 
Ha estat Director de Gestió i Serveis de l’Equip Propi (Relacions Laborals i 
Serveis Generals), de l’Àrea de Persones de la Universitat Oberta de 
Catalunya, d’octubre de 2007 fins l’actualitat. 
 
També ha estat cap de Recursos Humans, de l’Escola Pia de Sarrià – 
Calassanç, des de l’any 1996 fins octubre de 2007; cap del Departament de 
Relació Escola-Empresa, de l’Escola Pia de Sarrià – Calassanç,  des de l'any 
1994 fins a 1996; professor de formació continuada per adults, al Secretariat 
de l'Escola Cristina de Catalunya i de l’Escola Pia de Catalunya i Professor 
titular i tutor en diferents nivells de formació professional, des de 1988 fins 
l’any 1994. 
 

Departament d’Empresa i Coneixement 
 
Arcadi Navarro i Cuartiellas, secretari d’Universitats i Recerca 
 
Nascut a Sabadell l’any 1969. 
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Llicenciat en Biologia i doctorat en Genètica per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). 
 
Actualment és professor ICREA al departament de Ciències Experimentals i 
de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), del qual n’és el director i on 
lidera un grup de recerca en Genòmica Evolutiva. A més, dirigeix el node de 
Genòmica de Poblacions de l’Institut Nacional de Bioinformàtica (INB), amb 
seu a Madrid.  
 
Així mateix, des de l’any 2013, col·labora amb el Centre de Regulació 
Genòmica (CRG) dirigint el Projecte EGA@Barcelona, la instal·lació a 
Barcelona de la base de dades de l’European Genome-phenome Archive. 
Anterioment, i després d’un temps al sector privat, va treballar a la University 
of Edinburgh (1999) en genètica de poblacions. L’any 2002 es va incorporar a 
la UPF com a investigador del Programa Ramón y Cajal i el 2006 s’hi va 
establir com a professor ICREA. L’any 2010 va passar a ser catedràtic de 
Genètica. Durant el període 2009-2013 va ser vicedirector de l’Institut de 
Biologia Evolutiva (UPF-CSIC) i, durant el 2009-2013, coordinador del 
Programa de Biologia Evolutiva i Sistemes Complexos del departament de 
Ciències Experimentals i de la Salut. 
 
Ha publicat més de 100 articles i llibres sobre genòmica i evolució. 
És membre fundador i voluntari de Demòcrates de Catalunya. 
 
Maria Assumpta Farran i Poca, directora de l’Institut Català d’Energia 

 
Nascuda a Barcelona l’any 1968. 
 
És llicenciada en Ciències Físiques en l’especialitat de Física de l’Atmosfera i 
Geofísica per la Universitat de Barcelona. Ha cursat un màster en Enginyeria 
Ambiental per l’Institut Català de Tecnologia i té un postgrau en Química de 
l’Atmosfera per la Universitat Nacional a Distància. A més a més, té formació 
en energies renovables, mercat únic europeu de l’energia, pool elèctric, 
comerç europeu d’emissions de CO2. També ha rebut formació en 
modelització atmosfèrica per l’Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental 
(ITEMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i en lideratge i 
innovació de l’Administració i fórmules de col·laboració público-privada a IESE 
i ESADE. 
 
Actualment és directora general de Qualitat Ambiental. Des de l’any 1998 fins 
al gener del 2011, ha desenvolupat la seva carrera professional a l’Institut 
Català d’Energia, on ha estat coordinadora tècnica d’estalvi, eficiència 
energètica i renovables d’edificis i serveis així com, i des de l’any 2004, 
responsable del programa transport, responsable del 40% del consum 
energètic del país, en què ha tirat endavant, entre d’altres, els programes de 
desenvolupament del vehicle elèctric, la conducció eficient, el programa 
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d’eficiència per a vehicles industrials, i el desenvolupament d’infraestructura 
de recàrrega en combustibles alternatius. 
 
Des de l’any 1993 i fins al 1998 va ser responsable de la Secció de Gestió 
Ambiental de la Delegació Territorial a Barcelona del Departament de Medi 
Ambient, amb funcions inspectores i de control de la contaminació industrial 
especialment pel que fa al vector aire i a la contaminació acústica així com 
feines pròpiament de gestió ambiental. 
 
Col·labora en diversos màsters de la UPC, la Salle i l’Institut Químic de Sarrià 
(IQS) tant en matèria energètica com ambiental, També coordina el vector 
d’infraestructures energètiques dins del màster de Gestió Privada 
d’Infraestructures de la UPC. 
 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  
 
Sergi Tudela i Casanovas, director general de Pesca i Afers Marítims  
 
Nascut a Barcelona l’any 1969. 
 
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona. Ha ampliat els seus 
estudis amb un doctorat en Ecologia Pesquera per la Universitat de Girona i 
un mestratge en Oceanologia Aplicada per la Universitat de Perpinyà, 
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). 
 
Ha tingut activitat docent sobre genètica de poblacions a la Universitat de 
Girona, ha realitzat recerca postdoctoral en pesca a l’Institut de Ciències del 
Mar de Barcelona. En aquest àmbit ha dirigit el Programa de Pesca del WWF 
Mediterranean Programme Office, des del 2001 i fins a l’actualitat.  
 
Ha estat premiat amb el Guardó internacional de WWF al Mèrit de la 
Conservació (Wyoming, USA, 2013) i recentment, amb la Medalla del Guardó 
de la Pesca Catalana (2015). 
 
Compta amb més de 30 publicacions sobre pesca (incloent-hi bioeconomia 
pesquera), conservació marina, biologia i ecologia en revistes científiques de 
referència, 3 llibres i altres contribucions científiques i tècniques sobre 
aspectes biològics i socials. 
 
Joan Rabasseda i Ferrer, director de Serveis  
 
Nascut a Santa Coloma de Farners l’any 1961. 
 
Llicenciat en Químiques per la Universitat de Barcelona, màster en Alta Funció 
Directiva (EAPC), màster en Gestió Mediambiental. 
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Ha esmerçat bona part de la seva trajectòria professional en els àmbits dels 
sistemes de qualitat, la gestió de projectes, optimització de processos, 
estadística, organització, i auditories. Ha exercit diverses responsabilitats 
tècniques i directives als departaments d’Agricultura i de Governació. Director 
dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Governació i 
Administracions Públiques (2008-2011).  
 
Actualment treballa d’analista-avaluador del sector públic a l'Oficina de 
Racionalització del Sector Públic Instrumental, i forma part de l’equip 
guardonat amb el premi Alfons Ortuño 2014 a la millor actuació d’innovació i 
bones pràctiques en matèria d’organització a les administracions públiques 
catalanes. 
 
Ha participat com a expert i team leader en diversos projectes EU Twinning i 
EuropeAid a països d’Europa, Àfrica i Amèrica. Ha exercit com a professor en 
màsters de CESIF Universidad San Pablo Ceu, Les Heures Universitat de 
Barcelona i nombroses entitats docents. Ha estat president del “Congreso 
Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios”. 
 

Oriol Anson Fradera, director general de Desenvolupament Rural  

Nascut a Mataró l’any 1963. 

Llicenciat en Enginyeria Tècnica Agrícola per la Universitat Politècnica de 

Barcelona. Especialitzat en Explotacions Agropecuàries. Ha ampliat els seus 

estudis amb dos postgraus en Direcció de Màrqueting i Direcció Comptable 

per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Els darrers dos anys ha estat secretari tècnic del Col·legi Oficial d’Enginyers 

Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. També va ser secretari 

general dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) dels anys 

2002 al 2007.  

Del 2011 al 2013 va treballar com a director de l’empresa de planta 

ornamental Intermediació del Mercat, SL 

Va ser cap de l’Oficina de Relacions Sectorials i Exteriors del Departament 

d’Agricultura entre els anys 2007 i 2010.  

Anteriorment va treballar com a assessor agrícola i ramader amb despatx 

propi i per a la consultoria Xavier Brullet i Associats S.L. 

 


