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El Govern aprova el Projecte de llei del canvi climàtic a 
Catalunya  

 

 Estableix uns objectius de mitigació i d’adaptació al canvi 
climàtic que són la base d’un model de desenvolupament 
econòmic sostenible, innovador, competitiu, i creador de 
riquesa i de llocs de treball 
 

 Hi ha pocs referents de lleis semblants en d’altres països del 
món i Catalunya serà pionera a l’Estat espanyol 

 

 L’objectiu és facilitar la transició cap a una societat més baixa 
en carboni 

 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei del canvi climàtic de Catalunya, que ja 
va deixar enllestit l’anterior Govern i que ha redactat el Departament de 
Territori i Sostenibilitat.  
 
El document adopta les bases derivades de la legislació comunitària i 
configura els elements essencials per a la regulació d’aquest instrument a 
Catalunya. El plantejament segueix els mateixos principis que han orientat la 
política en matèria de clima fins ara: s’ha optat per un model que es basa en la 
incentivació i la complicitat. Per aquest motiu, el conjunt de mesures i 
instruments persegueixen establir un marc que faciliti les activitats per fer el 
trànsit cap a una economia de baixa intensitat en carboni, de manera que 
aquelles activitats que orientin la seva activitat de manera coherent amb els 
objectius de la llei en puguin resultar beneficiades. 
 
La finalitat és consolidar la feina feta contra el canvi climàtic en els darrers vint 
anys, especialment des de l’any 2005, i contribuir en el paper decisiu que 
Europa vol jugar per afrontar amb garanties aquest repte per construir una 
societat menys vulnerable i més avançada.  
 
Els punts clau de la nova norma 
 
El Projecte de Llei regula els objectius relatius a les polítiques de mitigació i 
d’adaptació al canvi climàtic i en preveu la integració en totes les polítiques 
sectorials de les administracions públiques. L’Administració haurà de ser 
exemplificadora i aplicar criteris de simplificació i racionalització per eliminar 
progressivament certes barreres administratives que dificulten el 
desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació. 
 
Pel que fa a la mitigació, estableix unes fites de reducció d’emissions que 
afavoriran la transició de Catalunya cap a un model de desenvolupament 
sostenible. Determina que el nostre país es compromet a assolir, com a 
mínim, la part de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/politiques/politiques_catalanes/Avantprojecte_llei_cc/20_10_15_Avantprojecte-de-llei-de-canvi-climatic.pdf
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(GEH) que li correspon dels objectius europeus. En concret, per al 2020 i 
aplicant els mateixos criteris de repartiment d’esforços establerts per la Unió 
Europea als seus estats membres, aquesta contribució és una reducció d’un 
25% per a l’any 2020 respecte a l’any 2005. L’any 2050 aquesta reducció 
hauria de ser del 80% o més. 
 
En els objectius d’adaptació al canvi climàtic es recullen els requisits que han 
de contenir els instruments de planificació i programació sectorials per assolir 
una bona coordinació, adaptada al nou marc regulador. Es reforça el paper del 
Servei Meteorològic de Catalunya perquè disposi del millor coneixement en 
matèria de projeccions climàtiques i regionalització. 
 
Accés a recursos bàsics d’energia i aigua 
 
El Projecte de llei inclou una disposició final referida a l’accés als recursos 
bàsics d’energia i aigua. La vulnerabilitat d’una població envers els impactes 
del canvi climàtic, especialment els anomenats fenòmens extrems, com les 
onades de calor, les de fred o les sequeres, està en gran part determinada per 
la seva capacitat d’accedir a dos recursos bàsics: l’energia i l’aigua.  
 
Els departaments competents en matèria de benestar social, energia i aigua i, 
si s’escau, els ens locals, han de definir les condicions i la metodologia que 
permetin establir el consum mínim d’energia i aigua necessaris així com les 
tarifes socials que assegurin la cobertura d’aquest mínim vital per a la població 
en situació de pobresa i risc d’exclusió social. 
 
Fiscalitat ambiental 
 
El text introdueix el tema de la fiscalitat ambiental o ecològica per fomentar 
maneres de produir i consumir més netes, amb menys impactes ambientals i 
menys malbaratadores d’uns recursos naturals que són escassos. La llei 
incorpora una nova figura impositiva que és l’impost sobre les emissions de 
CO2 en turismes i furgonetes. Aquesta aspira a incentivar canvis en el 
comportament ambiental i que s’aposti per models més sostenibles. Aquest 
tribut s’aplicarà de forma gradual a partir de l’any 2018 per als vehicles més 
contaminants (més de 160 gCO2/km). Per a un turisme mitjà, que emeti entre 
120 i 130 gCO2/km, es pagarà menys de 5,5 €. Això no es produirà fins a l’any 
2020. 
 
Per al compliment dels objectius de la llei, es crea el Fons Climàtic, que haurà 
de nodrir-se, entre d'altres, amb el que es recapti a través de l’impost i amb els 
recursos procedents de la territorialització del Fons de Carboni per a una 
economia sostenible (FES-CO2), creat pel govern de l’Estat el 2011. El nou 
model que aquesta llei implanta va dirigit a acostar els objectius dels Estats a 
les mesures que es prenen en l’àmbit nacional i local, on es concentren part 
de les competències en aquesta matèria, i consensuar els criteris de 
repartiment. 
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Organització 
 
Pel que fa a l’organització, la norma especifica que el Departament de Territori 
i Sostenibilitat té les competències i les responsabilitats en la planificació i 
execució de les polítiques climàtiques de Catalunya. Es reforça també el 
paper de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, òrgan col·legiat 
que té, entre altres funcions, impulsar accions de caràcter transversal entre els 
diferents departaments per disminuir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle i impulsar-ne l’adaptació als impactes. Alhora, regula la 
naturalesa, finalitats, composició i funcions del Consell Català del Clima com a 
òrgan de participació d’organitzacions i institucions representatives 
d’interessos diversos. 
 
Referents internacionals 
 
Hi ha pocs referents de lleis semblants en d’altres països del món i Catalunya 
serà, en aquest sentit, pionera a l’Estat espanyol. A Europa ja existeix a 
països com ara França, el Regne Unit i Suècia, a més d’Escòcia, mentre que 
Austràlia, Costa Rica, Guatemala, Hondures, Mèxic i el Quebec també tenen 
llei pròpia. El text, sorgit d’un procés de participació, ha estat sotmès a 
informació pública. 
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El Govern presenta un requeriment d'incompetència 
davant l'Estat contra el decret que regula l’avaluació a 
l’educació primària 
 

 Es tracta del pas previ abans de demanar el conflicte 
d’incompetència davant del Tribunal Constitucional 
 

 La norma vulnera les competències de la Generalitat en matèria 
educativa i en matèria de llengua pròpia 

 
El Govern ha acordat presentar un requeriment d'incompetència davant el 
Govern de l'Estat contra el reial decret que regula les proves de l'avaluació 
final d'educació primària establertes en la llei d’educació estatal. El Govern 
considera que el decret vulnera la competència de la Generalitat en matèria 
educativa i la competència en matèria de llengua pròpia i, a més a més, 
suposa una vulneració del règim lingüístic de l’ensenyament a Catalunya 
establert per l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Es tracta del pas previ abans 
de demanar el conflicte d’incompetència davant del Tribunal Constitucional. 
 
Aquest reial decret vulnera la competència en matèria educativa perquè regula 
la prova de forma massa detallada, atès que l’Estat s’hauria de limitar a  
regular-ne les bases i no el seu desenvolupament. La finalitat de l’avaluació a 
l’etapa d’educació primària queda limitada a comprovar el nivell d’adquisició 
per part de l’alumnat de les competències del currículum i dels objectius de 
l’etapa.  
 
Aquesta norma estatal objecte de requeriment no es limita a concretar els 
criteris d’avaluació i les característiques generals de la prova sinó que realitza 
també una regulació expressa de la llengua en què podrà realitzar-se la prova. 
Aquest punt contradiu la legislació estatal ja que en cap cas preveu que es 
pugui triar la llengua. 
 
Així doncs, la norma vulnera la competència de la Generalitat en matèria de 
llengua pròpia, atès que estableix un dret d’opció lingüística per part dels 
pares en poder escollir la llengua en què els seus fills han de realitzar la prova 
–en llengua castellana o la llengua cooficial corresponent–. L’Estat no pot 
determinar aquest dret d’opció lingüística perquè el dret a l’educació, en el seu 
aspecte lingüístic, no garanteix el dret de lliure opció dels pares a rebre 
l’ensenyament exclusivament en una sola de les llengües oficials, tal com 
recull el Tribunal Constitucional en una sentència del 2010.  
 
A més a més, el Reial decret que regula les proves de l'avaluació final 
d'educació primària suposa una vulneració del règim lingüístic de 
l’ensenyament a Catalunya. En aquest sentit, l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya estableix que el català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern autoritza la Generalitat de Catalunya a formalitzar operacions 
d’endeutament durant el període de pròrroga pressupostària 
 
El Govern ha acordat autoritzar la Generalitat de Catalunya a formalitzar 
operacions d’endeutament durant el període de pròrroga pressupostària. 
L’acord permet a la Generalitat i a les entitats del sector públic dur a terme 
operacions d’endeutament durant aquest període, eventualitat que s’ha de 
preveure mentre no s’aprovin els nous comptes.  
 
El decret convalidat permet operacions en qualsevol modalitat, tant a l’interior 
com a l’exterior, i estableix que l’augment del deute no pot superar el límit 
autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015, incrementat pels imports que es derivin dels programes d’endeutament 
aprovats en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.  
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Nomenaments 
 
El Govern ha aprovat avui els nomenaments següents: 
 
Departament de la Presidència 
 

 Ferran Mascarell i Canalda, delegat del Govern de la Generalitat a 
Madrid 

 

 Miquel Martín i Gamisans, secretari de Comunicació del Govern i 
Mitjans de Comunicació 
 

 Jaume Clotet i Planas, director general de Comunicació del Govern 
 

 Ignasi Genovès i Avellana, director general de Difusió 
 

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
 

 Albert Castellanos i Maduell, director general de Promoció Econòmica, 
Competència i Regulació  

 

 Rosa Amorós i Capdevila, delegada territorial del Govern de la 
Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran 

 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
 

 Jordi Solé Ferrando, secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea 
 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
 

 Ester Obach i Medrano, directora general de Modernització i Innovació 
de l’Administració 

 
Departament de Salut 
 

 Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública 
 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 

 Ferran Miralles i Sabadell, director general de Polítiques Ambientals 
 
Departament de Justícia 
 

 Amand Calderó i Montfort, director general de Serveis Penitenciaris 
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 Pilar Heras i Trias, directora general d’Execució Penal a la Comunitat i 
Justícia Juvenil 

 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 

 Ricard Calvo i Pla, director general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència 
 

 Bernat Valls i Fuster, director general d’Acció Cívica i Comunitària 
 

 Mireia Mata i Solsona, directora general d’Igualtat 
 

 Oriol Amorós i March, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 
 

 Josep Vidal i Fàbrega, director general d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa 
 

 Mercè Antònia Garau i Blanes, directora del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya 

 
Departament d’Empresa i Coneixement 
 

 Joan Aregio i Navarro, secretari d’Empresa i Competitivitat 
 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  
 

 Antoni Diaz i Vendrell, director general d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries Alimentàries 

 

 Montserrat Barniol i Carcasona, directora general de Forests 
 

 Salvador Puig i Rodríguez, director de l’Institut Català de la Vinya i el Vi 
(INCAVI) 
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Currículums 
 
Departament de la Presidència 
 
Ferran Mascarell i Canalda, delegat del Govern de la Generalitat a Madrid 
 
Nascut a Sant Just Desvern l'any 1951. 
 
És historiador, editor, promotor i gestor de tot tipus d'iniciatives culturals.  
 
En l'àmbit polític, ha estat conseller de Cultura del Govern de la Generalitat 
des de 2010 fins l’actualitat, càrrec que ja va tenir anteriorment, l'any 2006, 
durant la presidència de Pasqual Maragall. Abans havia estat regidor de 
Cultura a l'Ajuntament de Barcelona, entre 1999 i 2006. Durant aquests anys 
també va ser regidor del districte de Gràcia, president de la Comissió de 
Cultura, Educació i Benestar Social i portaveu del Govern de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Fundador i director de les revistes L'Avenç i Saber, també va presidir 
l'Associació de Publicacions Periòdiques en Llengua Catalana i va ser delegat 
general de l'SGAE a Catalunya. Entre 1996 i 2006, va ser director gerent i 
president de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). 
 
Al llarg de la seva carrera professional, ha desenvolupat projectes com el 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Pla de 
Biblioteques i el Pla d'Equipaments Culturals de Barcelona. Ha estat membre 
dels patronats del MNAC, el MACBA, el CCCB, l'Auditori de Música de 
Barcelona i de l'Orquestra Simfònica Nacional de Catalunya, del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona, de la Biblioteca de Catalunya, de Casa Àsia, de la 
Ciutat del Teatre, del Consorci de Comunicació Local, del Gran Teatre Liceu i 
del Palau de la Música, entre altres. 
 
Miquel Martín Gamisans, secretari de Comunicació del Govern i Mitjans 
de Comunicació 
 
Nascut a Mollerussa l’any 1980. 
 
Ha cursat direcció estratègica de comunicació i la marca per ESADE i estudis 
de periodisme a la FCC Blanquerna (Universitat Ramon Llull). També ha 
cursat estudis de Postgrau en Comunicació política a l'ICPS-UAB. 
Especialitzat en la planificació estratègica de la comunicació, el relat de marca 
i en relacions públiques i la seva difusió en xarxes socials i internet. 
 
Ha realitzat tasques de consultoria per a les principals institucions de 
Catalunya i el Congrés dels Diputats de Madrid. Va ser director de 
comunicació d'Òmnium Cultural. Ha passat per les redaccions de mitjans com 
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TV3, Flaix FM i Flaix TV o Ràdio Estel, entre altres. Ha estat comentarista 
d'actualitat a El Món a RAC1. També ha participat als programes El Debat i 
Els Vespres de TVE Catalunya. Comentarista del 23/24 de Televisió de 
Catalunya, Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio i als matinals de La Xarxa 
de Televisions Locals i RNE-Ràdio4. 
 
Actualment és soci director de ZipZap Social PR, agència de màrqueting de 
continguts amb seu a Barcelona. 
 
Jaume Clotet i Planas, director general de Comunicació del Govern 
 
Nascut a Barcelona l’any 1974 
 
És llicenciat en Periodisme per la UAB i en Història per la UB.  
 
Actualment és director del Programa Internacional de Comunicació Eugeni 
Xammar adscrit al departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. Ha treballat i col·laborat a diversos mitjans de comunicació 
(Avui, El Punt, Ara, Público, TV3, RAC1, El Singular Digital, ABC, COMRàdio i 
Ona Catalana). Va ser cap de Política del diari Avui (2011), subdirector de 
l’Agència Catalana de Notícies (2008-2010), cap de premsa del departament 
de Governació (2003-2008) i corresponsal al País Basc (2001-2003). 
 
És autor de diversos llibres, com Lliures o morts (2012), 50 moments 
imprescindibles de la història de Catalunya (2014) o Les millors obres de la 
literatura catalana (comentades pel censor) (2010). 
 
Ignasi Genovès i Avellana, director general de Difusió 
 
Nascut a Barcelona l’any 1958. 
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. Postgrau en 
Economia i Gestió de la Hisenda Autonòmica i Local per la UB. Ha realitzat 
també el Curs de Funció Gerencial a les Administracions Públiques a ESADE. 
Diplomat en Comunitats Europees pel Ministeri d’Afers Exteriors i el Patronat 
Català Pro-Europa. 
 
En l’àmbit professional, ha exercit diverses responsabilitats a l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, a la Direcció General de 
Política Financera del Departament d’Economia i Finances (1983-1989). 
Posteriorment ha estat Gerent de l’Institut Català de Serveis a la Joventut 
(1990-1995). L’any 1995 es va incorporar al Departament de la Presidència 
com a subdirector general d’Informació al Ciutadà. 
 
Entre l’any 2000 i el 2003 va ser director general d’Atenció Ciutadana. Del 
2004 al 2010 s’incorporà al Servei d’Informació, Difusió i Estudis de la 
Secretaria de Política Lingüística. 
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Des de gener 2011 ha estat director general d’Atenció Ciutadana i Difusió del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
 
Albert Castellanos i Maduell, director general de Promoció Econòmica, 
Competència i Regulació  
 
Nascut a Barcelona l’any 1978. 
 
Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i màster en 
Economia Pública per la Universitat de York (Gran Bretanya), també va 
realitzar un mestratge en Funció Directiva a l’Escola d'Administració Pública 
de Catalunya.  
 
Els últims quatre anys els ha dedicat fonamentalment a tasques de gestió a 
l'àmbit universitari a la Universitat de Barcelona, que ha compatibilitzat amb la 
docència en economia com a professor associat a la Universitat Pompeu 
Fabra. Actualment imparteix classes en Comptabilitat Pública. 
 
Bona part de la seva trajectòria professional ha estat vinculada a la gestió 
pública. Destaca la seva experiència a la Generalitat de Catalunya (2006-
2011) en els àmbits de la promoció econòmica, com a secretari executiu de 
l'agència ACC1Ó, i en polítiques de suport a la recerca com a director executiu 
de l'AGAUR. 
 
M. Rosa Amorós i Capdevila, delegada territorial del Govern de la 
Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran 
 
Nascuda a Isona l’any 1963.  
 
És diplomada en Magisteri per la Universitat de Barcelona (UB) i postgrau de 
Kinesiologia Holística per la Universitat Ramon Llull –Blanquerna. També ha 
cursat estudis de Psicopedagogia a la UOC.  
 
Bona part de la seva carrera professional ha estat lligada a la docència. 
Funcionària del cos de mestres de primària, actualment és mestra d’educació 
especial a la ZER del Pallars Jussà. També ha estat formadora de formadors 
a l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (1985-2000). Va dirigir el Programa ocupacional per a estudiants 
universitaris aturats dins la Unitat de Formació de Formadors de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (1998-2001). 
 
A nivell polític i institucional ha fet de regidora de l’Ajuntament d’Isona i Conca 
Dellà (2011-2015), de consellera del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
secretària nacional de les dones d’ERC (2012-2015) i coordinadora territorial 

http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc#_blank
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de l’Institut Català de les Dones a l’Alt Pirineu i Aran (2009-2011). Ha estat 
diputada durant la X legislatura, durant la qual ha estat portaveu de la 
Comissió d’Igualtat i membre de la Comissió de Benestar Social i Família, de 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural, i portaveu 
del grup de treball de la Reforma Horària i de l’Intergrup de Població, 
desenvolupament i salut sexual i reproductiva.  
 
És membre d'Òmnium Cultural, de l'Assembla Nacional Catalana i del Centre 
d’Estudis d’Isona i Conca Dellà.  
 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
 
Jordi Solé i Ferrando, secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea 
 
Nascut a Caldes de Montbui el 1976. 
 
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i màster en Estudis europeus per l’European 
University Viadrina Frankfurt (Oder).  
 
És alcalde de Caldes de Montbui des de l’any 2007, i va ser diputat al 
Parlament de Catalunya (2012-2015) on ha estat president de la Comissió 
d’Acció Exterior i Unió Europea i membre de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració. Ha estat també assessor dels eurodiputats al Parlament Europeu 
del 2002 al 2007, i és secretari de Relacions Internacionals d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. 
 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
 
Ester Obach i Medrano, directora general de Modernització i Innovació 
de l’Administració  
 
Nascuda a Barcelona el 1963.  
 
És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona i màster en Direcció Pública per ESADE.  
 
És funcionària de la Generalitat de Catalunya des del 1992 i ha exercit 
diversos càrrecs en el Departament de la Presidència, entre els quals 
subdirectora general d’Afers Interdepartamentals (2000-2001) i responsable 
de Seguiment i Avaluació (2004-2012). També ha estat directora general 
d’Organització de l’Administració (2001-2004) al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals i subdirectora general d’Anàlisi Econòmica del 
Departament d’Economia i Coneixement (2012-2015).  
 
Des de novembre de 2015 ha estat directora general de Política i Promoció 
Econòmica del Departament d’Economia i Coneixement. 
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Departament de Salut 
 
Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública 
 
Nascut a Barcelona l’any 1950. 
 
És doctor en Medicina, especialista en Cirurgia General i Digestiva i en 
Medicina Preventiva i Salut Pública, màster en Salut Pública i diplomat en 
estadística aplicada i epidemiologia per la Universitat Pierre et Marie Curie de 
París. 
 
Ha estat director del Servei Regional al Camp de Tarragona de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
i gerent de l’Institut Municipal de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona. 
També ha desenvolupat altres responsabilitats directives en l’àmbit sanitari. 
En l’àmbit acadèmic, ha estat professor associat per la Universitat Rovira i 
Virgili (URV), i és professor visitant del Màster de Salut Pública de la 
Universitat Pompeu Fabra i del Màster Conjunt en Polítiques i Socials de les 
Universitats Pompeu Fabra i Johns Hopkins.  
 
En l’àmbit de la recerca, és investigador del Medical Anthropology Research 
Center i de l’Institut d’Investigació Mèdica Pere Virgili, entre d’altres. També és 
autor de diverses publicacions científiques en revistes indexades i en llibres.  
Actualment era regidor de l’Ajuntament de Reus.  
 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
Ferran Miralles i Sabadell, director general de Polítiques Ambientals 
  
Nascut a Barcelona el 1964.  
 
Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona.  
  
L'any 1991 s'incorpora al Departament de Medi Ambient de la Generalitat, on 
desenvolupa responsabilitats de coordinació en l’àmbit de la formació, la 
recerca i, més tard, la promoció (1991-1994); cap de la Secció d’Informació i 
Difusió Ambiental (1994-1996); cap del Servei d’Informació Ambiental (1996-
2000) i responsable de Desenvolupament Sostenible (2000-2002). Entre els 
projectes que ha coordinat hi ha la posada en marxa de la primera 
Llicenciatura de Ciències Ambientals de l’Estat, els continguts de la sèrie 
d’educació ambiental del ‘Capità Enciam’ o el Pla territorial sectorial de 
l’energia eòlica. 
 
El 2002 s'incorpora al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
Ha coordinat diversos projectes en l’àmbit de l’avaluació ambiental estratègica 
(2002) i els plans territorials parcials de l’Alt Pirineu i Aran i del Camp de 
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Tarragona (2002-2011). Ha estat coordinador de la Secretaria de Territori i 
Mobilitat (2011-2014).  
  
Des del març de 2014 ha estat el responsable d’Actuacions Estratègiques i 
coordinador de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, on 
ha participat del procés de redacció de la nova llei de territori, els treballs de 
base per a la revisió de la llei de muntanya i la coordinació del Pla director 
urbanístic de l’activitat minera al Bages. 
  
Ha estat regidor de Territori, Medi Ambient i Promoció Econòmica del seu 
ajuntament (2003-2007), Lliçà d’Amunt.  
 
Departament de Justícia 
 
Amand Calderó i Montfort, director general de Serveis Penitenciaris 
 
Nascut a Barcelona l’any 1959. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Diplomat en 
Desenvolupament Directiu (2002) per ESADE i màster en Direcció Pública 
(Executive Master in Public Administration) (2003-2004). 
 
Funcionari de carrera del cos superior d’administració de la Generalitat, ha 
desenvolupat la seva carrera professional als departaments de Benestar 
Social, de Justícia, de la Vicepresidència i de la Presidència.  
 
Ha estat cap de la Secció de Recursos del Servei Jurídic de la Secretaria 
General del Departament de Benestar Social; cap del Servei de Rehabilitació i 
subdirector general d’Afers Penitenciaris a la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris del Departament de Justícia, i actualment ocupava el càrrec de 
secretari de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona 
al Departament de la Presidència. 
 
Pilar Heras i Trias, directora general d’Execució Penal a la Comunitat i de 
Justícia Juvenil 
 
Nascuda a Figueres l’any 1954. 
 
Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona (UB) i 
professora en aquesta Universitat des del 1985. Coordinadora del grup de 
recerca consolidat Grup de Pedagogia Social per a la inclusió i la cohesió 
social (GPS-UB) i directora del màster propi de la UB Execució penal a la 
Comunitat i Justícia Restaurativa (anteriorment, Postgrau d’Execució Penal a 
la Comunitat) en coresponsabilitat entre el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, entitats del tercer sector i universitats catalanes. 
Ha estat directora dels Serveis Territorials de Benestar i Família a Girona des 
del febrer de 2004 fins al juny de 2006 i fundadora i membre del Comitè 
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d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya fins al 2016. És membre de diversos 
organismes d’institucions acadèmiques i socials o sociosanitàries, així com 
també col·laboradora del món associatiu en el camp de l’acció social.  
 
En l’àmbit universitari ha dut a terme diverses recerques sobre reinserció 
social i laboral de persones privades de llibertat. Docent en l’àmbit de la 
pedagogia social en diferents temàtiques: interculturalitat, polítiques socials, 
gènere, desenvolupament humà, serveis socials, execució penal. En 
l’actualitat també coordina el màster oficial d’Intervencions Socials i 
Educatives (UB). Té publicacions sobre reinserció social i laboral (2014, 2015, 
2016), reinserció postpenitenciària (2015), justícia juvenil (2008), 
coresponsabilitat entre administracions i tercer sector en l’acció social i penal 
(2013, 2014). 
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
Ricard Calvo i Pla, director general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència 
 
Nascut a Girona l’any 1970. 
  
Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Postgraduat en Direcció i Gestió d’ONG (ESADE). També té estudis en 
Mestratge en Teràpia Familiar Sistèmica (UAB); Mestratge en Direcció i 
Administració Pública (ESADE); i Mestratge internacional en Lideratge i 
Coaching Organitzatiu (EADA), així com el Diploma d’Estudis Avançats (UdG). 
També ha realitzat el Programa de Doctorat en Psicologia de la Facultat de 
Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona i el Programa de Doctorat 
en Psiquiatria i Psicologia Mèdica (UAB).  
  
Actualment era director adjunt de la Fundació Acció Social Infància (2010-
2016). Ha estat gerent de la Fundació RESILIS (2007-2010) i gerent de la 
Fundació Plataforma Educativa (2004-2007). Ha estat director del CRAE Sant 
Daniel (1996-1998) i psicòleg i coordinador de l’Equip d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència del Baix Empordà (1998-2002). També ha treballat com a 
terapeuta familiar i educador per a diverses organitzacions.  
 
Ha participat com a ponent a diferents congressos nacionals i internacionals 
sempre relacionats amb la direcció i gestió d’organitzacions i serveis vinculats 
a intervenció familiar, atenció a adolescents o la protecció a la infància. També 
ha estat autor i ha col·laborat en diversos estudis relacionats amb aquests 
àmbits.   
 
Ha exercit de professor del Postgrau en Direcció i Gestió de Mercats 
municipals (UB/IL3) i del Postgrau d’Espai Urbà (UOC/UAB). Afiliat a la UGT i 
membre de la  Comissió Social del F.C. Barcelona (2004-2007). 
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Bernat Valls i Fuster, director general d’Acció Cívica i Comunitària 
 
Nascut a Barcelona l’any 1964. 
  
Graduat social per la Universitat de Barcelona (UB). Postgraduat de direcció 
del desenvolupament econòmic local per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
Postgraduat de direcció i gestió de fires per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). Formació continuada en matèria de gestió pública i 
desenvolupament local. 
 
Diputat al Parlament de Catalunya durant la VIII legislatura i membre, entre 
d’altres, de les comissions de Benestar i Immigració, i de Cooperació i 
Solidaritat. Ha estat membre del Consell Econòmic i Social del Garraf i de la 
Junta Directiva i Consell Assessor del Centre de Formació Ocupacional La 
Paperera de Vilanova i la Geltrú. Entre l’any 1999 i 2004 també va ser regidor i 
president de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Ha treballat com a tècnic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona (2013-2016) i ha estat cap de l’Oficina de Mercats i 
Fires Locals de la Diputació de Barcelona (2007-2013). També ha estat cap de 
Relacions Institucionals del Departament de Comerç, Turisme i Consum de la 
Generalitat de Catalunya (2004-2006) i director de l’Agència de Promoció del 
Comerç del COPCA (2006-2007).  
 
Mireia Mata i Solsona, directora general d’Igualtat 
 
Nascuda a Portbou l’any 1967. 
 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i postgraduada en Gestió Cultural per la Universitat Ramon Llull (URL). 
També ha cursat un Màster en Alta Funció Directiva per l'Escola 
d'Administració Pública de Catalunya i és membre del Col·legi d'Educadors i 
Educadores Socials de Catalunya. 
 
En l’àmbit de l’Administració pública ha estat coordinadora dels Serveis 
Territorials de Joventut, responsable de l'Escola d'Administració Pública a 
Girona, Directora dels Serveis Territorials de Governació i Administracions 
Públiques a Girona i és membre del cos superior de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Entre 2007 i 2015 ha estat regidora de l'Ajuntament de Figueres i consellera 
comarcal de l'Alt Empordà els anys 2011 i 2012. 
 
Oriol Amorós i March, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania  
 
Nascut a Barcelona l’any 1970.  
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Enginyer tècnic agrícola per l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona de la 
UPC. Ha cursat els estudis d'Enginyeria Agrònoma a la Universitat de Lleida 
(UdL). Postgraduat en Economia Agrària i Unió Europea (UdL) i en Funció 
Gerencial a les administracions públiques per ESADE.  
 
Ha treballat al Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles, com a professor a 
l'ensenyament públic secundari, ha estat adjunt a la presidència del Parc 
Zoològic de Barcelona (2000-2003) i diputat al Parlament de Catalunya del 
2003 al 2006 i de 2010 al 2016, on ha exercit de membre, portaveu i secretari 
en diverses comissions com la d’Immigració, la d’investigació sobre 
l’esfondrament del túnel del Carmel, la d’estudi de la Reforma Horària o la 
d’Empresa i Ocupació. També ha estat portaveu adjunt del grup parlamentari 
d’ERC.   
 
Del 2006 al 2010 va ser secretari per a la Immigració del Govern de la 
Generalitat, període en què impulsa el Pacte Nacional per a la Immigració, la 
Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya, es crea la 
Taula de Ciutadania i Immigració i participa en la negociació de la 
transferència a la Generalitat de Catalunya de les autoritzacions de permisos 
de treball. 
 
Josep Vidal i Fàbrega, director general d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa 
 
Nascut a Sant Gregori el 1973. 

Diplomat en Ciències de l’Educació, ha cursat un màster en Economia Social 
(UB), un Màster en Recerca en Educació, Especialitat Desigualtats, 
Investigació i Acció Educativa (UAB) i un màster en Administració Pública 
(ESADE - URL), així com un postgrau en Direcció d’Empreses Cooperatives 
(ESADE). 

Ha estat gerent de la Fundació ASTRES i del Consorci Sant Gregori i director 
de Plataforma Educativa. Ha treballat d’educador social i com a coordinador 
pedagògic. 

En l’àmbit del Tercer Sector Social català formant part de la junta de DINCAT 
(Federació d'organitzacions d'atenció a la discapacitat intel·lectual de 
Catalunya), vicepresident d'Innovació i Internacional d'ECAS (Entitats 
Catalanes d'Acció Social), membre de la Junta de la Taula del Tercer Sector 
Social de Catalunya, coordinador del Grup d'Economia Social de la Taula del 
Tercer Sector Social de Catalunya i representant d'ECAS i la Taula del Tercer 
Sector Social en diferents organitzacions europees: ESAN - European Social 
Action Network i EUCLID - Social Enterprise Network.  
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Ha estat regidor de Sant Gregori (2003 - 2015), conseller del Consell 
Comarcal del Gironès (2003 - 2009). 

Mercè Antònia Garau i Blanes, directora del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya 

Nascuda l’any 1959 a Palma. 

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i diplomada en Ciències 
Empresarials per la Universitat de les Illes Balears. Ha cursat un postgrau en 
Serveis d’Orientació a la UB i Direcció de Màrqueting a EADA. 

Des de 1989 dirigeix Sèpal SL (Serveis de Psicologia Aplicada i de 
Laboratori), que ofereix serveis a les empreses en les àrees d’avaluació i de 
selecció de personal, avaluació psicopedagògica i estudis. 

Entre 2005 i 2014 ha estat consellera del Consell de Treball Econòmic i Social 
de Catalunya (CTESC), on ha estat ponent de l’informe sobre l’Emprenedoria i 
ha format part de grups de treball que han abordat qüestions com les 
condicions laborals de la joventut a Catalunya, la metodologia d’avaluació de 
la formació professional, el risc de fracàs escolar o la relació entre l’oferta de 
formació i necessitats de demanda empresarial, entre d’altres.  
 
Departament d’Empresa i Coneixement 
 
Joan Aregio, secretari d’Empresa i Competitivitat  
 
Nascut a Barcelona el 1960. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Amb una àmplia trajectòria 
de servei públic, arriba a la Secretaria d’Empresa i Competitivitat després 
d’haver estat secretari d’Ocupació i Relacions Laborals des del gener de 2014 
fins l’actualitat.  
 
Entre les seves responsabilitats recents en l’Administració es troben també la 
de director del Servei d’Ocupació de Catalunya (2013-2014) i la de director del 
Servei Català de Trànsit (2011-2013). 
 
A nivell territorial, Aregio ha presidit el Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona (2007-2011) i la Diputació de Tarragona (2003-2007), i va ser tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona entre els anys 1995 i 2007, assumint-
ne les regidories de Cultura, Relacions Ciutadanes, Hisenda i Pressupostos 
(1995-2007).    
 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  
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Antoni Diaz i Vendrell, director general d’Alimentació, Qualitat i 
Indústries Alimentàries 
 
Nascut el 1959 a Ivars d’Urgell (Lleida). 
 
Enginyer tècnic agrícola per la Universitat Politècnica de Catalunya, 
especialitzat en màrqueting agrari. 
 
Fins a l’actualitat ha exercit el càrrec de mànager of International & 
Relationship Marketing a IQV. Entre el 2006 i el 2011 va ser director general 
de Planificació i Relacions Agràries del Departament d’Agricultura. 
 
Prèviament, ha estat vinculat laboralment a diferents cooperatives agràries 
catalanes, com a gerent o cap de vendes, i també ha treballat en importants 
empreses de l’agroindústria, com ara Syngenta Agro o Zeneca Agro, sobretot 
en el camp del màrqueting i la comercialització. 
 
Montserrat Barniol Carcasona, directora general de Forests 
 
Nascuda a Vic el 1974. 
 
Llicenciada en Geografia per la Universitat de Girona. Postgraduada en 
Govern Local a l’Institut de Ciències Polítiques I Socials (ICPS), adscrit a la 
Universitat de Barcelona. 
 
Alcaldessa d’Alpens des del 2003. Titular de les regidories de Governació, 
Obres, Serveis Municipals, Igualtat i Participació. Entre el 2011 i el 2015 va 
ser presidenta de la Xarxa de Custòdia del Territori. Fins al 2014 va 
cogestionar el Refugi de Muntanya Puigcercós- Molí de la Farga, a les Llosses 
(Ripollès). També ha desenvolupat tasques de coordinació d’àrees del 
Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès. 
 
Salvador Puig i Rodríguez, director de l’Institut Català de la Vinya i el Vi 
(INCAVI) 
 
Nascut a Igualada l’any 1954  
 
Enginyer Tècnic Agrícola. Va iniciar la seva carrera professional com a tècnic 
comercial a la Cooperativa Agropecuària de Guissona. A partir de l’any 1982 va 
formar part del gabinet tècnic del Departament d’Agricultura. Després durant 12 
anys ( 1991-2003) va ser director Gerent de la Unió de Pagesos de Catalunya. 
 
Va ser durant dos anys director general de Producció, Innovació i Indústries 
Agroalimentàries del Departament d’Agricultura i l’any 2006 va passar a ser 
President executiu del Consorci de la Fertilització Agrària de Catalunya (ESFER) 
fina a l’any 2011. 
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Des del juliol fins ara  ha exercit de tècnic de la secció de Viticultura i Producció 
Experimental de l’INCAVI 
 
La seva vinculació amb el sector vitivinícola és molt estreta. En l’etapa com a 
director general del Departament d’Agricultura va representar la Generalitat de 
Catalunya en el Consell Regulador de la DO Cava, va formar part del Consell de 
l’INCAVI i va contribuir a la posada en marxa el Registre Vitivinícola de 
Catalunya. És membre de la secció de Viticultura i Enologia de la Institució 
Catalana d’Estudis Agraris (IEC). Finalment en l’etapa actual com a tècnic a 
l’INCAVI ha participat en diferents projectes de recerca, participació en diferents 
jornades tècniques en l’àmbit de la viticultura. 

 


