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El Govern acorda que els béns del Monestir de Sixena 
no puguin sortir del MNAC i del Museu Diocesà de 
Lleida sense autorització 

 El Govern pren aquesta mesura d’acord amb la sentència del 
Tribunal Constitucional 6/2012, segons la qual la competència 
relativa a la protecció dels béns històrico-artístics procedents del 
Monestir de Sixena que es troben a Catalunya correspon a aquest 
territori 

 

El Govern ha acordat que els béns procedents del Monestir de Sixena que 
formen part del fons museístic del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 
i del Museu Diocesà de Lleida no puguin sortir, en cap cas, de les seves 
dependències sense la pertinent autorització del conseller de Cultura. El 
Govern comunicarà aquest acord, mitjançant el Departament de Cultura, al 
Museu Nacional d’Art de Catalunya i al Museu Diocesà de Lleida. 

El Govern ha pres aquesta mesura d’acord amb la Sentència del Tribunal 
Constitucional 6/2012, que va assenyalar que la competència relativa a la 
protecció dels béns històrico-artístics procedents del Monestir de Sixena que 
es troben a Catalunya correspon a aquest territori, ja que és el que està 
protegint aquests béns en exercir la seva competència exclusiva, i que 
establia que els béns no han de sortir de Catalunya.  

L’acord s’ha pres atès que la sortida d’un museu d’un bé cultural de la 
Generalitat de Catalunya requereix informe previ de la Junta de Museus i 
tenint en compte que aquesta institució ha de vetllar pel compliment de les 
obligacions de protecció i conservació dels fons establertes per la Llei 
17/1990, de 2 de novembre, de museus. A més, la Generalitat de Catalunya té 
competència exclusiva en la protecció del patrimoni cultural català, que inclou 
la conservació, la reparació, el règim de vigilància i el control dels béns, 
d’acord amb l’article 127.1.b) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i de vetllar 
per la protecció i conservació pel patrimoni cultural català, de conformitat amb 
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 

L’Executiu entén que la competència de la Generalitat de Catalunya sobre la 
protecció del patrimoni cultural s’ha d’estendre sobre els béns amb valor 
cultural mentre estiguin ubicats en el seu territori, encara que hi siguin de 
forma provisional, tal i com raona la Sentència de Tribunal Suprem de 26 de 
maig de 2015, dictada en el recurs de cassació 2321/2013.  

Les obres procedents de Sixena que formen part del fons museístic del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya tenen la consideració de bé cultural d’interès 
nacional, en virtut del Decret 474/1962, d’1 de març, i les que formen part del 
fons del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal estan catalogades com a 
col·lecció, en virtut de la Resolució del conseller de Cultura de 20 de maig de 
1999. 
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El Govern aprova un decret perquè Catalunya tingui 
una normativa pròpia en la fabricació de productes 
sanitaris dentals a mida 
 

 El decret ha de garantir una major qualitat dels productes, donar 
més seguretat als pacients i concretar els requisits de 
funcionament dels laboratoris fabricants 
 

 El text també recull la creació i regulació d’un Registre de 
Laboratoris de Pròtesis Dentals de Catalunya, on s’inscriuran 
públicament i d’ofici tots els laboratoris autoritzats del país 
 

El Govern ha aprovat un decret perquè Catalunya disposi d’una normativa 
pròpia que estableixi els requisits tècnics i sanitaris per a la fabricació i 
comercialització de pròtesis dentals i d’altres productes sanitaris dentals a 
mida. Així, el decret estableix les condicions per autoritzar els establiments 
que fabriquen pròtesis dentals i altres productes sanitaris dentals a mida i es 
donen més garanties jurídiques als titulars dels laboratoris de pròtesis dentals. 
 
Des de l’any 2002, en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Protètics Dentals 
de Catalunya, el Departament de Salut treballa en el procés d’autorització 
d’aquests laboratoris i en la tutela de la seva qualitat, però per ara l’única 
normativa existent és la d’un Reial Decret estatal.  
 
Aquest, però, no és tan exigent com el decret català aprovat avui que, a grans 
trets, servirà per assolir dos objectius: en primer lloc, garantir als pacients una 
major seguretat i qualitat d’aquests productes dentals i, en segon lloc, definir 
clarament les funcions i els requisits que han de seguir els laboratoris dentals 
per desenvolupar la seva activitat.  
 
Pel que fa als requisits mínims dels laboratoris de pròtesis dentals, el decret 
aborda aspectes com el de les instal·lacions i l’equipament, l’utillatge, les 
condicions del personal i la titulació i capacitació dels responsables tècnics. A 
més, estableix els procediments normalitzats de treball de què han de 
disposar els laboratoris –que vetllen per la higiene del personal i la neteja i 
desinfecció dels locals, entre d’altres-, i fixa el règim d’intervenció de 
l’Administració.  
 
En aquest sentit, prèvia visita d’inspecció, Salut procedeix a autoritzar 
l’activitat dels nous laboratoris i, cada 5 anys, la supervisa per autoritzar la 
seva continuïtat. A més, el projecte també recull la creació i regulació d’un 
Registre de Laboratoris de Pròtesis Dentals de Catalunya, on s’inscriuran 
públicament i d’ofici tots els laboratoris autoritzats del país.  
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Per últim, el decret també ajuda a definir la relació que ha d’existir entre el 
protèsic dental i el dentista. A més, tal i com s’està fent fins ara, el decret 
preveu que es podran seguir encomanant al Col·legi Oficial de Protètics 
Dentals de Catalunya activitats de gestió -com ara sol·licituds d’autorització i 
de renovació de laboratoris- i de verificació del compliment dels requisits 
mínims que estableix. 
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El Govern presenta un recurs davant el Tribunal 
Constitucional contra el decret de l’Estat 
d’autoconsum d’energia elèctrica per invasió de 
competències  
 

 El decret espanyol reserva per a l’Estat algunes competències 
executives que ja han estat assumides per la Generalitat, com ara 
la creació i gestió d’un registre d’instal·lacions d’autoconsum 
d’energia elèctrica 

 

El Govern ha aprovat, a petició del Departament d’Empresa i Coneixement, 
presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional contra diferents articles i 
disposicions del Reial decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les 
condicions de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de 
producció amb autoconsum. L’Executiu pren aquesta mesura després que el 
Consell de Garanties Estatutàries hagi dictaminat que el Govern espanyol 
envaeix competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d’energia.  

El Govern considera que l’actual redactat d’aquest Reial decret, amb el pretext 
de ser una regulació vinculada al règim econòmic del sector elèctric, envaeix 
competències de desenvolupament normatiu d’aquest sector reservades a la 
Generalitat, i reserva per a l’Estat algunes competències executives que ja 
han estat assumides per la Generalitat. És el cas, per exemple, de la creació i 
gestió d’un registre d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica. 

Aquest recurs es presenta després que el Consell de Ministres del passat 8 de 
gener rebutgés el requeriment d’incompetència presentat prèviament pel 
Govern de Catalunya. 
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El Govern presentarà un requeriment a l’Estat contra 
el decret d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats 
asseguradores i reasseguradores 
 

 Aquest és un pas previ a la interposició d’un recurs contenciós 
administratiu 
 

 La Generalitat considera que l’Estat vulnera competències 
autonòmiques en matèria de mutualitats 

 

El Govern ha autoritzat el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda a interposar un requeriment davant del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat pel Reial Decret 1060/2015 de 20 de novembre d’ordenació, 
supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores. Aquest 
text desenvolupa reglamentàriament la Llei 20/2015, de 14 de juliol, per la qual 
la legislació espanyola completa la transposició de la Directiva europea 
“Solvència II” en l’àmbit assegurador, al qual pertanyen les mutualitats.   
 
La Generalitat considera que el decret vulnera les competències que 
l’Executiu té atribuïdes en matèria d’ordenació de les assegurances privades, 
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei orgànica de rang 
superior). Entre altres aspectes, per exemple, afecta la supervisió dels 
processos de fusions o escissions entre mutualitats de previsió social, que 
actualment duu a terme la Generalitat a través de la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresor.  
 
Amb aquest requeriment, pas previ a la interposició d’un recurs contenciós 
administratiu, el Govern català demana que l’Estat derogui o declari nul·la la 
lletra ‘b’ de la disposició final novena de l’esmentat Reial Decret Llei, perquè 
considera, a més, que hi ha una contradicció amb la Llei 20/2015, en concret 
amb els articles 65 i 89 a 93, ambdós inclosos. El reglament –norma de rang 
inferior a una llei- atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria 
mercantil, la qual cosa no es veu reflectida a la Llei que desenvolupa. 
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El Govern aprova la reestructuració de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya per impulsar la seva 
dimensió universitària 
  

 La reestructuració respon a la necessitat d’incorporar a l’ISPC una 
Subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió 
del Coneixement, amb la finalitat d’exercir la direcció de la 
formació universitària, la recerca, la gestió i difusió del 
coneixement, així com d’impulsar les tecnologies de la informació 
i la comunicació 

 
El Govern ha aprovat la reestructuració de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya per incorporar la nova Subdirecció General de Formació 
Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement. La creació d’aquesta 
Subdirecció permetrà desenvolupar les funcions derivades de l’acord de 
Govern aprovat el 9 de juliol de 2013, que encomana a l’ISPC la impartició 
d’ensenyaments de títols universitaris mitjançant l’adscripció a una o vàries 
universitats públiques. 
 
Així mateix, aquesta nova subdirecció aglutinarà totes les funcions associades 
al coneixement, la difusió i la recerca per treballar de manera coordinada amb 
les dues escoles, l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, que conformen l’Institut. L’estructura proposada 
de l’ISCP comportarà la transformació de la Secció de Formació Universitària 
en l’esmentada subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i 
Gestió del Coneixement, que dirigirà la formació universitària, la recerca, la 
gestió i difusió del coneixement, i impulsarà les tecnologies d’informació i 
comunicació. 
 
L’aprovació i l’inici del grau en seguretat l’any 2014 i els requeriments a què 
està obligat l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a centre 
universitari adscrit a la Universitat de Barcelona, així com la impartició de dos 
màsters universitaris i les futures col·laboracions amb universitats catalanes 
fan necessària aquesta reestructuració. Concretament, pel que fa al grau en 
seguretat, l’any 2014 la nota de tall va ser de 5,8, mentre que al 2015 va 
augmentar fins a 6,5. Així mateix, va baixar la mitjana d’edat dels seus 
alumnes. 
  
Els serveis comuns de suport a les dues escoles i a la nova Subdirecció es 
mantenen unificats en la Subdirecció General d’Administració i Suport 
Acadèmic, que dirigeix i supervisa les funcions d’administració i gestió dels 
serveis generals i règim interior i dels recursos humans i materials; i en el 
Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment, que promou els estudis i projectes 
per definir els programes, els continguts i l’estructura dels processos selectius. 
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El Govern adscriu la comarca del Moianès a l’àmbit 
territorial de la Delegació de la Catalunya Central 
 

 La mesura es deriva del desplegament de la Llei de creació de la 
comarca del Moianès i comporta la modificació del Decret de 
reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la 
Generalitat 

 
El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’adscriu la comarca del Moianès a 
l’àmbit territorial de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a la Catalunya Central. D’aquesta manera, s’acorda que les 
relacions administratives amb la Generalitat i els serveis que es prestin als 
deu municipis de la comarca dependran dels serveis territorials de la 
Catalunya Central.  
 
Abans de la creació de la nova comarca, cinc municipis pertanyien al Bages 
(L’Estany, Santa Maria d’Oló, Moià, Calders i Monistrol de Calders), quatre al 
Vallès Oriental (Granera, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Castellcir), i un a 
Osona (Collsuspina).  
 
Aquesta mesura es deriva del desenvolupament de la Llei 4/2015, de 23 
d’abril, de creació de la comarca del Moianès, que autoritza el Govern de la 
Generalitat a dictar les disposicions reglamentàries que es precisin per al 
desplegament i  l’aplicació d’aquesta norma. 
 
El Decret aprovat avui incorpora una disposició final de modificació de l’article 
segon del Decret 229/2006, de 30 de maig, de reestructuració d’òrgans 
territorials de l’Administració de la Generalitat que afegeix la comarca del 
Moianès dins de l’àmbit territorial de la Delegació de la Catalunya Central.  
 
El passat 15 d’abril de 2015, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar per 
procediment de màxima celeritat i lectura única la Llei 4/2015, que constituïa 
la comarca del Moianès. La quaranta-dosena comarca de Catalunya està 
integrada pels municipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, 
Granera, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa 
Maria d’Oló. 
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El Govern aprova l’alteració dels termes municipals de 
Santa Fe del Penedès i del Pla del Penedès 
 

 Dóna resposta així a la voluntat dels dos ajuntaments d’ajustar la 
línia de terme a la realitat territorial existent 

 
El Govern ha aprovat un decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes 
municipals de Santa Fe del Penedès i del Pla del Penedès, a la comarca de 
l’Alt Penedès, com a resposta a la voluntat d’ambdós ajuntaments d’ajustar la 
línia de terme a l’eix de la riera de Santa Fe i reflectir així la realitat territorial 
existent. 
 
El 4 de juliol de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès va 
acordar iniciar un expedient d’alteració dels termes municipals, consistent en 
la segregació de 9.300 m2 del municipi del Pla del Penedès per a la seva 
agregació a Sant Fe del Penedès. Un cop obtingut l’informe favorable de 
l’Ajuntament del Pla del Penedès, aquest expedient va ser tramès al 
Departament de Governació el 23 de gener de 2015. 
 
El Govern ha aprovat aquesta alteració de termes a proposta de la consellera 
de Governació, Administracions Locals i Habitatge, Meritxell Borràs, d’acord 
amb els informes favorables de la Direcció General d’Administració Local, de 
la Comissió de Delimitació Territorial i amb el dictamen també favorable de la 
Comissió Jurídica Assessora. Així mateix, s’ha tingut en compte que hi ha 
consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que 
fan necessari o aconsellable l’alteració dels termes i que ambdós ajuntaments 
n’han adoptat acords favorables.  
  
La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, 
accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i 
càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats.  
 
El Departament de Governació, Administracions Locals i Habitatge efectuarà 
la fitació dels termes municipals. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a 
l’altre, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin 
referència exclusiva a la zona objecte de l’alteració. 
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Altres acords del Govern 
 
Protecció dels entorns del Castell Monestir de Sant Miquel 
d’Escornalbou i de la Torre de La Guàrdia de Tornabous 
 
El Govern ha acordat delimitar l’entorn de protecció de dos béns culturals 
nacionals d’interès nacional: el Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, 
a Riudecanyes (Baix Camp), i la Torre de La Guàrdia de Tornabous (Urgell).  
 
La definició d’un entorn de protecció al voltant dels dos monuments té com a 
objectiu garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals, 
paisatgístics i ambientals en les millors condicions possibles. 
 
En el cas del Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, s’inclou com a 
objecte de protecció el subsòl del monument i de l’entorn de protecció per 
garantir la seva visualització i el control de les possibles edificacions, 
instal·lacions o usos que es puguin aplicar en el seu àmbit. 
 
Pel que fa la Torre de La Guàrdia de Tornabous, l’entorn es defineix per 
controlar l’afectació de les possibles actuacions en els edificis adjacents o que 
donen front a la Torre i per garantir les perspectives de la Torre i de l’espai 
públic que l’envolta. 
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Nomenaments 
 
El Govern ha aprovat avui els nomenaments següents: 
 
Departament de la Presidència 
 

 Gerard Martí Figueras i Albà, secretari general de l’Esport.  
 

 Antoni Reig i Casassas, director del Consell Català de l’Esport.  
 

 Jordi Graells i Costa, director general d’Atenció Ciutadana 
 

 Teresa Maria Pitarch i Albós, presidenta de la Junta de Govern de 
l’Institut Català de les Dones. 

 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
 

 Francesc Sutrias i Grau, director general del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya 
 

 Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat de l'empresa 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 

 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
 

 Mercè Corretja i Torrens directora general de Contractació Pública  

 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
 

 Agustí Colomines i Companys, director de l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya 

 
Departament de Salut 
 

 David Elvira i Martínez, president del Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut 
 

 Antoni Dedeu i Baraldés, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (AQuAS)  

 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 

 Marta Vilalta i Torres, directora general de Joventut  

 Francesc Poch i Ros, director general de l’Agència Catalana de la 
Joventut. 
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Departament d’Empresa i Coneixement 
 

 Josep Pallarès Marzal, director general d’Universitats  
 

 M. Mercè Jou i Torras, secretària general del Consell Interuniversitari 
de Catalunya 
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Currículums 
 
Departament de la Presidència 
 
Gerard Figueras i Albà, secretari general de l’Esport 
 
Nascut a Vilanova i la Geltrú el 1982. 
 
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat 
Pompeu Fabra. Màster en Gestió Portuària, Dret i Negoci Marítim a la Facultat 
de Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Màrqueting i 
Comunicació Política per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials – UAB. 
Diploma de Postgrau en Govern Electrònic i TIC per l’Institut d’Educació 
Contínua de la UPF. 

Ha estat director del Consell Català de l’Esport des del 2013 i fins a l’actualitat, 
així com membre del Consell d’Administració del Centre d’Alt Rendiment de 
Sant Cugat del Vallès i membre del Consell Rector de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya. 

Des del maig de 2015 és regidor de promoció econòmica i projecció exterior 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Des del juliol de 2015, president del 
Consell Comarcal del Garraf. També és president de Convergència 
Democràtica de Catalunya al Garraf. Entre 2011 i 2015 va exercir de tinent 
d’Alcalde de Promoció Econòmica, Turisme, Comerç, Fires, Mercats, 
Comunicació, Premsa i Joventut a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Entre 
el 2010 i el 2013 va ser portaveu de CiU al Consell Comarcal del Garraf. 

Diputat al Parlament de Catalunya en la IX legislatura per Convergència i 
Unió, on va ser president de la Comissió de Polítiques de Joventut, membre 
de les Comissions d’Acció Exterior i de la Unió Europea; de Cooperació al 
Desenvolupament; d’Ensenyament i Universitats, i representant del Grup 
Parlamentari de CiU al Consell de les Comunitats Catalanes a l’Exterior. 

Vinculat amb el món de l’esport a través de la Sectorial d’Esports de 
Convergència Democràtica de Catalunya i la JNC, on ha participat en 
l’organització de diferents esdeveniments esportius d’àmbit territorial. També 
ha estat assessor en matèria d’esports del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió en la VIII legislatura, durant la qual va fer el seguiment de 
la Llei de l’exercici de les professions de l’esport. 
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Antoni Reig i Casassas, director del Consell Català de l’Esport 
 
Nascut a Taradell l’any 1971. 
 
Diplomat en Informàtica de Gestió (EUV-UPC); participant del Programa 
Vicens Vives de lideratges i compromís cívic d’ESADE i Programa de 
desenvolupament directiu: Lideratge, treball en equip i cultura organitzativa. 
Cap Gemini – Ernst & Young. 
 
Ha estat director general de Joventut des del 2011 i fins a l’actualitat així com 
president de l’Agència Catalana de Joventut. Anteriorment, va treballar al 
Departament de Tecnologia de la Informació de PROQUIMIA, SA. També ha 
fet de consultor de SAP, d’analista i programador web. 
 
En l’àmbit associatiu, va ser membre de la Junta Nacional d’Òmnium Cultural i 
vicepresident de la Junta d’Òmnium Osona. També va ser president del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), entre els anys 2006 i 
2007. 
 
Jordi Graells i Costa, director general d’Atenció Ciutadana 
 
Nascut a Sabadell l'any 1959.  

Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (UB). És membre de 
l'OKFN (Open Knowledge Foundation), de la XIP (Xarxa d'Innovació Pública) i 
de la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Gestió Pública.  

Funcionari de carrera del cos superior de la Generalitat, ha desenvolupat la 
seva trajectòria professional als departaments de Territori i Sostenibilitat, 
Justícia, Salut, Interior i Presidència, on ha ocupat diversos càrrecs. 
Actualment s'encarregava de la innovació en els serveis d'atenció ciutadana al 
Departament de la Presidència (coordinador de Continguts i Innovació).  

És també Premi Nadal Batle per la Universitat de les Illes Balears, sobre TIC, 
en l'edició 2002. Autor del Graellsbloc, premiat com a millor blog personal de 
política, economia i societat en l'edició 2013 dels Premis Blog Catalunya, i de 
diversos llibres relacionats amb internet, el coneixement i la innovació 
(societat xarxa, estratègies col·laboratives, coneixement obert...); el més 
recent Ciudadanía y administraciones en red. Col·laborador en el Màster de 
comunicació política de la UPF i d'altres estudis especialitzats (Esade,URV...), 
de governs (Secretaria d'Estat de Comunicació del Govern Central, Eusko 
Jaurlaritza, entre d'altres) i també d'institucions de formació d'empleats públics 
com l'EAPC (Escola d'Administració Pública de Catalunya) o l'INAP (Institut 
Nacional d'Administració Pública).  
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Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta de la Junta de Govern de l’Institut 
Català de les Dones 
 
Nascuda a Barcelona el 1964. 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Postgrau d’Especialització 
en Dret Administratiu per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Economia i 
Creació d’Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona. Programa 
d’estratègies d’innovació i lideratge per a la gestió pública (IESSE) 
 
Ha exercit diverses responsabilitats a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, entre les quals destaquen la de responsable de Coordinació del 
Servei Català de Trànsit; cap del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona; 
cap de l’Àrea Jurídico-Administrativa i Subdirectora de Coordinació 
Administrativa de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), i 
responsable Econòmica a la Direcció General d’Economia Social i 
Cooperativa i Treball Autònom al Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
Des del 2011 i fins a l’actualitat ha exercit el càrrec de directora general de 
l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública del Departament  
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
En l’àmbit municipal, actualment és Consellera municipal de Barcelona  i 
Vicepresidenta del Consell Plenari del Districte de l’Eixample.  
 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
 
Francesc Sutrias i Grau, director general del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya  
 
Nascut a Rubí l’any 1966. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Bellaterra (UAB), Postgrau 
en Dret Immobiliari i Urbanístic, Postgrau en Administració Pública i Doctorand 
del Programa de Dret Públic per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
 
Ha estat director-gerent del Consorci Urbanístic VNG Eixample Nord, a 
Vilanova i la Geltrú (2008-2016), gerent de la societat municipal Martorell 
Gestió del Sòl i conseller delegat de l’empresa pública Promocions Urbanes 
de Rubí. Igualment, és advocat de l’Institut Català del Sòl en excedència.   
 
Ha participat en organismes sectorials com la Fundació Habitat 3 i ha estat 
membre del Comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació 
del territori i urbanisme a Catalunya. També ha format part del Consorci 
Metropolità de l’Habitatge i del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona. Ha 
estat partícip de diversos consells assessors urbanístics, entre els quals 
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destaquen el Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya (2003-2006) i la 
Comissió d’Urbanisme i Habitatge de la Federació de Municipis (2004-2007).    
 
Els càrrecs institucionals desenvolupats es concentren a l’Ajuntament de Rubí, 
on va ser regidor entre els anys 1995 i 2006, i tinent d’alcalde (2000-2006).  
 
Joan Jaume i Oms, president i conseller delegat de l'empresa 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
 
Nascut a Barcelona l’any 1963. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), màster en Dret Públic i 
Organització per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i màster en Direcció 
Pública-Executive Master in Public Administration per ESADE. 
 
L’any 1982 va començar a treballar al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat, on va ocupar diversos llocs de gestió 
relacionats amb l’àmbit de l’explotació de les carreteres que són competència 
de la Generalitat. Posteriorment, va desenvolupar tasques d’analista 
d’organització, primer al mateix Departament, i després a les conselleries de 
Governació i de la Presidència.  
 
L’any 2004 va exercir de responsable de projectes de la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública, com a coordinador del Llibre Blanc de la 
Funció Pública Catalana. Un any després, va ser nomenat cap del Gabinet de 
Suport Tècnic i Estudis de la mateixa secretaria. 
 
L’any 2007 va treballar al Departament de la Vicepresidència, primer com a 
responsable de projectes i, posteriorment, com a cap del Gabinet Tècnic. Des 
del 2011 i fins a l’actualitat ha sigut responsable de Coordinació i Avaluació de 
Polítiques Públiques del Departament de la Presidència, duent a terme 
tasques de suport i fent el seguiment del sector públic departamental. 
 
 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
 
Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública 
 
Nascuda a Barcelona el 1960.  
 
Llicenciada i doctora en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en Dret 
Públic de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Ha desenvolupat la seva carrera professional a l’Administració de la 
Generalitat, on ha ocupat diferents càrrecs. És funcionària del Cos Superior 
d’Administració de la Generalitat i membre del cos d’Advocacia de la 
Generalitat de Catalunya. Ha estat subdirectora general de Serveis Consultius 
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i Coordinació Jurídica, cap  de l’Àrea de Desenvolupament Autonòmic i cap de 
l’Àrea de Recerca de l’Institut d’Estudis Autonòmics.  
 
Durant 20 anys ha estat professora associada de Dret Administratiu de la 
Universitat Pompeu Fabra i també ha estat vinculada a d’altres universitats.  
 
Té nombroses publicacions en l’àmbit del Dret Públic de Catalunya, amb 
especial atenció als drets lingüístics, al dret urbanístic i a l’autogovern de 
Catalunya.  
 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
 
Agustí Colomines i Companys, director de l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya. 
 
Nascut a Barcelona el 1957.  
 
És llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i 
doctorat en Història Contemporània pel mateix centre. És professor titular del 
Departament d’Història Contemporània de la Facultat de Geografia i Història 
de la Universitat de Barcelona. Ha impartit docència en la llicenciatura, el grau 
i els màsters d’aquest Departament.  
 
Entre d’altres responsabilitats, ha dirigit el Centre UNESCO de Catalunya 
(2004-2007) i la Fundació Catalanista i Demòcrata (2007-2013). També ha 
estat director acadèmic de l’Àrea d’Estudis Nacionals i Identitaris de l’Institut 
Internacional de Postgrau de la Universitat Oberta de Catalunya (2008-2011) i 
director dels Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya 
(2010-2011). 
 
Des del novembre de 2013 és secretari de l'EuroMed Permanent University 
Forum (EPUF), una xarxa de 100 universitats i centres de recerca de l'àrea 
euromediterrània. Ha estat professor visitant a la University of East Anglia del 
Regne Unit (1996) i a la Boston University (2015), a més de fer estades de 
recerca a la University of Nevada (2014). 
 
Departament de Salut 
 
David Elvira i Martínez, president del Consell d’Administració de l’Institut 
Català de la Salut 
 
David Elvira va néixer a Barcelona en 1974 i és llicenciat en Economia i 
Empresa per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i màster en Economia 
Aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
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 del Departament de Salut (2009-2010) i de cap del Gabinet 
d'Informació i Estratègia (2007-2009). Prèviament va exercir responsabilitats 
en la coordinació dels Sistemes d'Informació i va dirigir l'Oficina 
Intradepartamental de Gestió de Projectes, també al 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 ara era responsable de les Relacions Corporatives de Sanofi a Espanya, 
activitat que combinava amb tasques acadèmiques com a professor associat 
de la UPF. 
 
Antoni Dedeu Baraldés, director de l'Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya 
 
Nascut a Manresa el 1960. 
 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista 
en medicina de família. Màster en Gestió de Serveis Sanitaris per la 
Universitat de Manchester, al Regne Unit. També ha cursat el Màster en 
Atenció Primària de Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona i el 
Màster en Economia de la Salut per la Universitat Pompeu Fabra. Ha exercit 
de director de Recerca i Intercanvi del Coneixement en Innovació en Salut i 
Social a la Universitat d’Edimburg.  
 
Ha estat assessor del Govern escocès en Innovació de Serveis i Sistemes 
d´Informació i participant en el disseny de l’estratègia d’eHealth i atenció 
integrada del govern escocès i és membre actiu i coordinador de diverses 
iniciatives de la Comissió Europea que combina amb el càrrec de president de 
l’Associació Europea d´Autoritats Sanitàries Regionals i Locals (EUREGHA) 
amb seu a Brussel·les.  
 
També en l’àmbit internacional, ha estat investigador principal de diversos 
projectes de la Comissió Europea del Programa Marc, Programa de Salut, 
diversos programes Interreg i Horizon 2020. És assessor de l’OMS regió 
Europea. Ha treballat per a organitzacions del Regne Unit, Països Baixos i 
Alemanya com expert en qualitat i avaluació de sistemes sanitaris. Ha 
participat en la implementació de l’Agència d’Avaluació de Noves Tecnologies 
d’Ucraïna i ha treballat més de quatre anys en la reforma de l’atenció primària 
a la Federació Russa, alhora que ha estat consultor en serveis de salut a Sri 
Lanka, Bangladesh i Nepal. Autor de revistes i llibres internacionals, ha fet 
també més de 200 ponències en l’escena internacional.  
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A Catalunya, ha estat director de l’Oficina de Relacions Internacionals i 
Cooperació del Departament de Salut; secretari internacional de la semFYC 
(Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària); membre del Consell 
Mundial de Metges de Família (WONCA) i membre del grup de qualitat del 
WONCA Europa (EQUiP). Membre de diverses organitzacions nacionals i 
internacionals (European Forum for Primary Care, European Network of Living 
Labs, AES, International Foundation of Integrated Care, entre altres). 
 
Antoni Dedeu ha realitzat tasques assistencials en el sector públic a Catalunya 
com a metge, a nivell hospitalari en l’àmbit de la urologia i a l’atenció primària 
ha estat metge de família i director d’un centre de salut. Les seves àrees 
d´expertesa són l´avaluació, qualitat i redisseny de sistemes de salut, 
innovació i sistemes d´informació, política sanitària, bioètica i atenció 
integrada. 
 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
 
Marta Vilalta i Torres, directora general de Joventut  
 
Nascuda a Torregrossa l’any 1984. 
 
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Té el Certificat d’Aptitud Pedagògica per la Universitat de Lleida (UdL) i ha 
cursat estudis de postgrau de Ciències Polítiques i de l’Administració a la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
 
Diputada al Parlament de Catalunya durant la passada legislatura (2012-
2015), en l’àmbit institucional ha estat portaveu d’Esquerra Republicana de 
polítiques de Joventut, d’Universitats i Recerca; de Cooperació al 
Desenvolupament; coordinadora de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al 
Sàhara; i membre del Consell Assessor en Ciència i Tecnologia del Parlament 
(CAPCIT).  
 
En l’àmbit cívic, està vinculada al Club Esportiu Patí de Torregrossa. Participa 
també en diverses entitats i plataformes locals i comarcals i és sòcia 
d’Òmnium Cultural, de l’Assemblea Nacional Catalana i de la Plataforma Pro-
Seleccions Catalanes. 
 
Francesc Poch i Ros, director general de l’Agència Catalana de la 
Joventut 
 
Nascut a Terrassa l’any 1970. 
 
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i en 
Història per la UNED. Secretari general de la UGT a Osona. Entre 1997 i 2000 
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va ser coordinador nacional de l’AVALOT-Joves de la UGT de Catalunya, 
organització de la qual va ser fundador.  
 
És membre de la direcció d’UGT a Catalunya. Ha estat impulsor de la 
comissió de Normalització Lingüística de la UGT de Catalunya i de la revista 
“Llengua i Treball”. És membre del Consell Rector dels Serveis Jurídics, del 
Consell de la Caixa de Resistència-Mútua de Vaga de la UGT de Catalunya i 
del Patronat de la Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris. 
També ha impulsat Sindicalistes x la Sobirania el 2011 i Sindicalistes per la 
República el 2015 i és membre de la sectorial de Treballadors de l’ANC.  
 
En l’àmbit associatiu juvenil, ha estat vinculat a l’escoltisme, com a cap 
d’agrupament de l’AE Pau Casals de Terrassa, responsable pedagògic de la 
Demarcació Vallès-Maresme i en els equips generals de Minyons Escoltes i 
Guies de Catalunya.  
 
Ha participat també en projectes del Consell de la Joventut de Terrassa, de 
l’Esplai del Segle XX i de l’Esplai de Can Palet de Terrassa. Va ser membre 
del Claustre General (89-93) i de la Junta de Govern (91-93) de la UAB i va 
participar en la redacció del Pla Nacional de la Joventut de la Generalitat de 
Catalunya els anys 1998, 1999 i 2000. Des de 2014 és president de la Colla 
Castellera Minyons de Terrassa, entitat de la qual és membre des del 1991.  
 
Departament d’Empresa i Coneixement 
 
Josep Pallarès Marzal, director general d’Universitats 
 
Nascut al Perelló l’any 1967. 
 
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (UB) i doctorat 
per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Va realitzar una estada 
post-doctoral d’un any a la Universitat d’Utrecht (UU), Holanda. 
 
Actualment és vicerector de Política Acadèmica i del Personal Docent i 
Investigador i catedràtic de Tecnologia Electrònica al Departament 
d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV). És membre del grup de recerca consolidat Nanoelectronics and 
Photonics Systems (NePhoS). 
 
Anteriorment, va ser vicerector de Personal Docent i Investigador (2008-14), 
vicerector de Transferència i Innovació (2006-08) i director del Departament 
d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica (2000-06) de la URV. Ha 
impartit diferents assignatures a nivell de grau, màster i doctorat a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la URV.  
 
Ha participat de forma continua en més de 20 projectes de recerca competitius 
i ha estat investigador principal en projectes de recerca competitius (Plan 
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Nacional, CONSOLIDER, 7PM), en l’àmbit dels dispositius semiconductors 
optoelectrònics avançats. Ha dirigit set tesis doctorals i ha publicat més de 100 
articles en revistes internacionals indexades.  
 
M. Mercè Jou i Torras, secretària general del Consell Interuniversitari de 
Catalunya 
 
Nascuda a Olesa de Montserrat l’any 1962. 
 
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona (UB) i Màster en Direcció Publica per ESADE. 
 
Actualment és la responsable de Programes Especials del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). 
 
Prèviament, va ocupar diversos càrrecs al Departament de Treball de la 
Generalitat entre 1986 i 2010, primer a la Direcció General de Cooperatives i 
Societats Anònimes Laborals, després com a subdirectora general al Gabinet 
Tècnic i, finalment, al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). En aquests 
anys ha estat avaluadora externa de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya i membre del Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya. 
 
Està col·legiada al Col·legi d’Economistes de Catalunya. Del 1996 fins el 2010 
va ser membre del club de conjuntura d’aquesta institució i, també, la seva 
representant a la Comissió dels estudis de Grau en Economia de la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB. 
 
Ha publicat articles i ha estat coautora de 3 llibres sobre  temàtica laboral.  
 
Des de l’any 2003 és regidora de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i ha estat 
diputada al Parlament de Catalunya durant la novena i la desena legislatures 
(2010-2015). És membre fundadora i voluntària de Demòcrates de Catalunya. 
 


