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El Govern manté el terme “Afers” en el nom del 
Departament del conseller Romeva 
 

 Els serveis jurídics de la Generalitat han presentat avui les 
al·legacions al recurs de l’Estat contra diversos articles del decret 
de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i del decret d’estructuració del Departament d'Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la 
Generalitat, i demanen l’aixecament immediat de la suspensió 

 
El Govern ha decidit mantenir el terme "Afers" en la denominació del 
Departament del conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència. 
 
La denominació del Departament és la d'Afers i Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència, i manté totes les seves atribucions i funcions.  
 
Els serveis jurídics de la Generalitat han presentat avui les al·legacions al 
conflicte positiu de competència promogut per l’Estat espanyol davant del 
Tribunal Constitucional, contra diversos articles del decret de creació, 
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del decret d’estructuració del 
Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la 
Generalitat, i demanen l’aixecament immediat de la suspensió. 

 
El president de la Generalitat signa un decret on es ratifiquen les 
competències que tenia atribuïdes ja abans de la suspensió. 
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El Govern es dota de l’estructura que haurà de 
permetre desenvolupar al màxim l’autogovern de 
Catalunya 

 

 El pes d’aquesta estructura recau en el Departament de 
Presidència i el Departament de la Vicepresidència, Economia i 
Hisenda, que definiran, planificaran i executaran les estratègies 
per desenvolupar l’autogovern, però implicarà a tots els 
departaments 
 

 Al Departament de la Presidència, es crea la Secretaria per al 
Desenvolupament de l’Autogovern, i l’Institut d’Estudis 
Autonòmics passa a denominar-se Institut d’Estudis de 
l’Autogovern  
 

 Al Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, es crea 
la Comissió Interdepartamental, presidida pel vicepresident, que 
coordinarà, validarà i farà seguiment de l’execució de les 
estratègies polítiques que han de regir el procés de 
desenvolupament de l’autogovern, amb el suport de l’Oficina per a 
la Millora de les Institucions des d’Autogovern, que també és de 
nova creació 
 

El Govern ha aprovat l’estructura que haurà de permetre desenvolupar al 
màxim l’autogovern de Catalunya, d’acord amb les competències que li atorga 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El pes d’aquesta estructura recau en el 
departaments de la Presidència i el Departament de la Vicepresidència, 
Economia i Hisenda però comptarà amb el suport i la feina transversal de tots 
els departaments del Govern. 
 
En aquesta línia, el Govern ha aprovat la reestructuració dels departaments de 
la Presidència i de la Vicepresidència, Economia i Hisenda per encabir els 
nous òrgans que hauran de treballar coordinadament per tal de desenvolupar 
al màxim l’autogovern de Catalunya, d’acord amb el marc legal vigent. 
 
Pel que fa al Departament de la Presidència, es crea la Secretaria per al 
Desenvolupament de l’Autogovern, i l’Institut d’Estudis Autonòmics passa a 
denominar-se Institut d’Estudis per a l’Autogovern. Pel que fa al Departament 
de Vicepresidència, Economia i Hisenda, es crea l’Oficina per a la Millora de 
les Institucions d’Autogovern.  
 
La Secretaria proposarà i impulsarà les iniciatives i la planificació de les 
actuacions relacionades amb l’aprofundiment, desenvolupament i evolució de 
l’autogovern de Catalunya i les seves institucions, de manera coordinada amb 
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. L’Institut tindrà com a una de les seves 
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funcions principals 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. Així mateix, col·laborarà amb la nova Oficina per a la 
Millora de les Institucions d’Autogovern en el seguiment i la supervisió dels 
departaments de la Generalitat en aquesta matèria.  
 
Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l’Autogovern 
 
A proposta conjunta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda i de la consellera de la Presidència, i d’acord amb el Govern, es crea 
la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern. 
Aquesta Comissió té per objecte elaborar les estratègies polítiques que han de 
regir el procés de desenvolupament de l’autogovern i coordinar i fer el 
seguiment de l’aplicació d’aquestes estratègies. 
 
La Comissió serà presidida pel vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda. El secretari general d’aquest Departament i el director 
de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern en seran els vicepresidents. La resta de 
membres que en formaran part seran els secretaris generals dels 
departaments, el titular de la Secretaria per al Desenvolupament de 
l’Autogovern i el titular de l’Oficina per a la Millora de les Institucions 
d’Autogovern, que exercirà de secretari d’aquesta Comissió. 
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat la derogació del Decret 16/2015, de 24 de 
febrer, pel qual es creava el Comissionat per a la Transició Nacional. 
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El Govern aprova el Projecte de llei de l’arquitectura  
 

 L’objectiu del text és posar en valor l’interès públic de 
l’arquitectura i incorporar objectius de qualitat arquitectònica tant 
en els projectes públics i privats com en determinats concursos 
d’obra pública 

 

 El Projecte de llei, que ja s’ha sotmès a informació pública, reforça 
la transparència i la publicitat en la contractació i vetlla per 
incorporar criteris de qualitat, creativitat i funcionalitat als plecs 
dels concursos d’obra pública, que també valoraran la qualitat 
arquitectònica 
 

El Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei de l’arquitectura. Amb 
aquesta aprovació es vol expressar el suport del Govern a una iniciativa que 
comporta el compromís de les administracions públiques amb les bones 
pràctiques de l’arquitectura. 
 
L’objectiu del text és posar en valor l’interès públic de l’arquitectura, 
assegurar-ne la preservació com a patrimoni cultural i social, així com 
distingir-la com a bé fonamental per garantir el benestar de les persones i la 
cohesió social. Un cop aprovada la llei, serà la primera de tot l’Estat 
d’aquestes característiques. 
 
L’anterior executiu ja va aprovar el text l’agost de 2015, però no va poder ser 
tramès al Parlament per la convocatòria d’eleccions. Un cop iniciada l’XI 
legislatura, el Govern aprova el Projecte per fer la seva tramesa a la cambra 
catalana. L’esmentat Projecte es fa seguint les diverses resolucions i 
recomanacions de la Unió Europea, que aconsellen fomentar la qualitat 
arquitectònica com a eina de cohesió social, i destacant el valor afegit que 
aporta el sector, tant des del vessant econòmic com cultural.  
 
Garanties de transparència 
 
La norma instrumenta mecanismes per optimitzar els resultats del procés de 
creació arquitectònica des del punt de vista qualitatiu. En destaca l’establiment 
de jurats i comitès d’experts que valoraran els aspectes qualitatius de les 
propostes en els processos de contractació. Els membres s’escolliran de 
forma aleatòria de les borses de professionals acreditats per col·legis 
professionals. El text també detalla quines seran les garanties de 
transparència i publicitat de la contractació de creació arquitectònica i 
garanteix el màxim de continuïtat d’autoria entre les diferents fases del procés 
creatiu. 
 
El Projecte de llei recull aquest esperit, tot adaptant-se al context català actual, 
mitjançant tres capítols:  
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 Capítol primer: Defineix l’arquitectura i els seus valors i en determina 
l’interès públic. 
 

 Capítol segon: Aposta pel foment i reconeixement de l’arquitectura 
contemporània, contribuint així a la sensibilització de la ciutadania 
envers la rellevància d’aquesta disciplina. Es crea el Premi Catalunya 
d’Arquitectura per tal de reconèixer les millors aportacions a aquesta 
disciplina, la convocatòria i dotació del qual es concretarà en un 
reglament posterior.  
 
Es crea també el Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya com 
a òrgan assessor del Govern català en aquesta matèria. Finalment, es 
regulen els organismes consultius de qualitat arquitectònica que poden 
crear les administracions locals. 
 

 Capítol tercer:  S’ocupa de les disposicions generals del procés de 
contractació de la creació arquitectònica, estableix la composició i 
funcionament dels jurats i comitès dels concursos d’idees per tal de 
garantir una presència pluridisciplinar.  
 
Reforça la transparència i la publicitat en la contractació. Vetlla per la 
incorporació en els plecs dels concursos d’obra pública, urbanització i 
edificació de criteris de qualitat, creativitat i funcionalitat, que seran 
avaluats per un jurat. També assenyala que els criteris de qualitat 
arquitectònica rebran sempre una valoració predominant amb relació 
amb la puntuació total determinada en els plecs de clàusules 
administratives. 
 

Igualment, el Projecte de llei procura per la promoció de l’accés a la professió 
dels joves titulats, en el marc de les polítiques de foment de l’emprenedoria i 
l’ocupació. Així mateix, aposta per la formació de la ciutadania en el 
coneixement de l’arquitectura i del seu paper en la construcció de la identitat 
del país i en la millora de la qualitat de vida. 
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El Govern destina 3,5 milions d’euros a la innovació 
del sector agroalimentari i forestal 
 

 Catalunya ha estat una de les primeres regions europees a 
desenvolupar aquestes mesures, que busquen innovació i 
modernització  

 

 Aquesta xifra dóna resposta a l’interès d’aquests sectors per fer-
los més eficients i per garantir un desenvolupament més 
sostenible de les zones rurals 

 

 Aquestes inversions es fan en el marc del proper Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 

 

El Govern ha aprovat destinar 3,5 milions d’euros a la realització de nous 
projectes pilot innovadors en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles 
davant l’èxit aconseguit a la primera convocatòria dels ajuts destinats a la 
Cooperació per la innovació de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI). 
 
Així, projectes com la millora de la gestió de purins, alternatives als 
tractaments fungicides tradicionals, nous mètodes i tecnologies per aplicar a 
les pomeres, projectes per millorar l’ús de l’aigua en el conreu de l’arròs o 
iniciatives relacionades amb la millora de la sostenibilitat de plantacions de 
tòfona, han pogut acollir-se a aquesta tipologia d’ajuts.  
 
Amb aquesta nova inversió del Govern, que obre així la segona convocatòria, 
projectes similars a aquests podran continuar endavant i s’obren noves 
oportunitats per fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament en 
les zones rurals. També aquests nous projectes serviran per enfortir els 
lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, i la 
investigació i la innovació, incloent l’objectiu de millorar la gestió i el rendiment 
mediambiental. 
 
Catalunya ha estat una de les primeres regions europees a desenvolupar 
aquesta mesura, en el marc del nou període de programació 2014-2020. El 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va publicar una 
primera convocatòria l’agost de 2015, la primera a nivell de tot l’Estat. Pel que 
fa a aquesta nova convocatòria, s’han presentat 21 sol·licituds d’ajut per a la 
creació de grups operatius (plantejament i redacció de projectes) i 57 
sol·licituds per a la realització de projectes pilot innovadors.  
 
Per al període 2014-2020, la innovació constitueix una prioritat transversal per 
als objectius de la Unió Europea perquè ajuda a promoure un sector eficient 
des del punt de vista dels recursos utilitzats, productiu i amb baix nivell 
d’emissions, que garanteixi un desenvolupament sostenible de les zones 
rurals. També ha de contribuir a l’augment de la competitivitat i la diversificació 
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del sector. En línia amb aquesta prioritat, un dels reptes del Pla de 
Desenvolupament Rural de Catalunya és estimular la innovació i la 
transferència de coneixements en el sector agroalimentari. 
 
Els ajuts a la cooperació per a la innovació fomenten la creació i el 
funcionament de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació, 
en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.   
 
Un grup operatiu és una agrupació creada per les parts interessades, per tal 
de resoldre un problema específic sectorial i/o territorial o aprofitar una 
oportunitat concreta. El Grup Operatiu estarà format per un mínim de dos 
actors, independents entre si. Poden formar part d’un Grup Operatiu els 
productors agraris i forestals, les empreses o indústries del sector 
agroalimentari i forestal, les cooperatives agràries, les comunitats de regants, 
els artesans alimentaris i els seus gremis, les universitats, centres de recerca i 
centres tecnològics, els centres d'innovació, les empreses tecnològiques, les 
organitzacions no governamentals, les petites i mitjanes empreses (PIME) i 
altres agents del sector agroalimentari i rural.  
 
Aquest pressupost estarà cofinançat en un 43% amb el Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el 
proper Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. El 56% 
restant de l’import, 1.995.000 euros, va a càrrec dels pressupostos del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
 
Les despeses subvencionables per aquests ajuts són les derivades de la 
redacció del projecte, despeses de consultoria tecnològica i d’assessoria, 
contractació tecnològica, desenvolupament de prototipus en el marc d’un 
projecte de cooperació tecnològica, despeses derivades de realització de 
proves pilot, gestió del projecte, coordinació i dinamització del Grup Operatiu, i 
despeses de divulgació i comunicació dels resultats del projecte. Aquests 
resultats es transferiran a través de la Xarxa d’innovació Agroalimentària i 
Rural de Catalunya, i de l’Associació Europea per a la Innovació. 

  



 

 

Acords de Govern. 1.03.2016  

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

 

9 

El Govern potencia la planificació en salut i reforça les 
polítiques professionals en aquest àmbit 
 

 L’Executiu aprova una modificació del decret de reestructuració 
parcial del Departament de Salut per adaptar-lo a les necessitats 
organitzatives prioritàries, que afecta a diverses subdireccions 
generals 

 
El Govern ha aprovat una modificació del decret de reestructuració parcial del 
Departament de Salut, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les necessitats 
organitzatives que la Conselleria considera prioritàries. Així, el fet de potenciar 
la planificació en salut i el reforç de les polítiques d’ordenació professional i de 
formació i desenvolupament professional, fan necessari reordenar les 
previsions inicials a escala de subdireccions generals.  
 
En primer lloc, i en el si de la Direcció General de Planificació en Salut, se 
suprimeix la Subdirecció General de Planificació Professional en Salut i part 
de les seves funcions s’atribueixen a la Subdirecció General de Planificació 
Sanitària, que passa a denominar-se Subdirecció General de Planificació 
Sanitària i Professional.  

 
D’altra banda, en el si de la Direcció General d’Ordenació Professional i 
Regulació Sanitària. es produeixen dos canvis. Primer, la Subdirecció General 
d’Ordenació i Qualitat Sanitàries, Farmacèutiques i de Professionals recupera 
la denominació de Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i 
Farmacèutiques amb les funcions que li atribuïa el Decret 119/2014. En segon 
lloc, es crea la nova Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament 
Professional. 

  



 

 

Acords de Govern. 1.03.2016  

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

 

10 

Altres acords del Govern 
 
Supressió del Programa per a la definició i l’assessorament de la 
implementació d’un nou model d’administració tributària de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat suprimir el Programa per a la definició i l’assessorament 
de la implementació d’un nou model d’administració tributària de Catalunya, 
en considerar que ja s’ha assolit la finalitat per a la qual es va crear. 
 
El Programa tenia com a objectiu preparar i donar impuls al disseny d’una 
estructura administrativa que permeti la gestió, liquidació, recaptació, 
inspecció i revisió de tots els impostos i altres tributs que s’apliquen a 
Catalunya. 

Adscrit al Departament de la Presidència, el Programa es va crear per Acord 
del Govern de data 16 d’abril de 2013, en compliment del mandat del 
Parlament de Catalunya de 23 de gener de 2013 d’aprofundir en el 
desenvolupament de les estructures d’estat bàsiques que cal tenir a punt en el 
context d’un nou escenari polític. 

 

Despesa pluriennal per a l’elaboració de l’Enquesta de Salut de 
Catalunya (ESCA) 

 

El Govern ha autoritzat el Departament de Salut a realitzar despeses amb 
càrrec a pressupostos d’exercicis futurs per a la realització de l’Enquesta de 
Salut de Catalunya (ESCA). La despesa es distribueix en cinc anualitats des 
del 2016 fins al 2020 i ascendeix a un total d’1.199.999,97 euros. En concret, 
servirà per a l’elaboració del treball de camp i explotació de les dades de 
l’enquesta.  

Les enquestes de salut de Catalunya són un instrument del Departament de 
Salut que aporta informació poblacional rellevant per a l'establiment i les 
avaluacions de la política sanitària explicitades en el Pla de salut de 
Catalunya. 

A partir de la realització d'entrevistes domiciliàries, l’ESCA obté informació 
sobre l'estat de salut, els estils de vida i l’ús dels serveis sanitaris de la 
població de Catalunya. 

L'ESCA és una estadística oficial prevista en el Pla estadístic de Catalunya 
vigent, la qual cosa comporta una garantia de confidencialitat de les dades, 
que es troben emparades pel secret estadístic. 
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Nomenaments 
 

Departament de la Presidència 
 

 Víctor Cullell Comellas, secretari per al Desenvolupament de 
l'Autogovern. 

 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
 

 Josep Maria Reniu i Vilamala, director de l'Oficina per a la Millora de les 
Institucions d'Autogovern. 

 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
 

 Carme Garcia i Suárez, presidenta del Comitè Tècnic per a la 
Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la 
Guerra Civil i la Dictadura Franquista. 

 

Departament de Salut 

 David Elvira i Martínez, secretari d’Atenció Sanitària i Participació del 
Departament de Salut. 

 

Departament d’Interior 

 Annabel Marcos i Vilar, directora de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. 
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Currículums 
 
Departament de la Presidència 
 
Víctor Cullell i Comellas, secretari per al Desenvolupament de 
l'Autogovern 
  
Nascut a Barcelona l'any 1976.  
  
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de 
Barcelona (2002) i MBA per la BES La Salle - Universitat Ramon Llull (2009). 
S’ha especialitzat en l’àmbit de la gestió pública i de la comunicació política 
amb diferents postgraus i màsters cursats a la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
Ha cursat estudis de primer cicle de la llicenciatura de Dret a la Universitat 
Oberta de Catalunya (2007-2009), el programa Vicens Vives – Lideratge i 
Compromís Cívic d’ESADE (2010) i el programa Estratègies d’Innovació i 
Lideratge per a la Gestió Pública de l’IESE (2014). 
  
La seva trajectòria laboral ha transcorregut en diferents àmbits, tant en el 
sector privat com en el públic. Ha estat cap del Gabinet de Relacions 
Institucionals de l’Oficina del President de la Generalitat (2010-2013) fins al 
seu nomenament, el maig del 2013, com a director general d’Anàlisi i 
Prospectiva del Departament de la Presidència. És secretari del Consell 
Assessor per a la Transició Nacional (CATN) i també forma part del Consell 
Rector del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). 
 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
 
Josep Maria Reniu i Vilamala, director de l'Oficina per a la Millora de les 
Institucions d'Autogovern 
 
Nascut a Vic l’any 1969. 
 
És llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Complutense 
de Madrid (1993), postgraduat d’Especialització en Dret Constitucional i 
Ciència Política pel Centro de Estudios Constitucionales de Madrid (1994) i 
doctor en Ciència Política i de l’Administració per la Universitat de Barcelona 
(2001). 
 
Membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), ha estat 
membre de la Comissió d’Experts per al disseny de les bases de la llei 
electoral de Catalunya (2007). Ha estat professor a la Universitat Complutense 
de Madrid, la Universitat de Vic i la Universitat de Barcelona, on des de l’any 
2007 és professor titular d’universitat de Ciència Política i de l’Administració. 
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Des del curs 2009-2010 assumeix les tasques de Cap d’Estudis de Ciència 
Política i de l’Administració. 
 
Des de l’any 2010 lidera l’equip de recerca de l’Observatori dels Governs de 
Coalició (OGC), format per una vintena d’investigadors catalans, espanyols i 
llatinoamericans, així com des del 2003 forma part de l’Observatori del Vot 
Electrònic (OVE), amb els quals ha realitzat tasques d’assessoria, anàlisi i 
observació electoral a nivell nacional i internacional.  
 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
 
Carme Garcia i Suárez, presidenta del Comitè Tècnic per a la 
Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la 
Guerra Civil i la Dictadura Franquista 
 
Nascuda a Badajoz l’any 1957. 
  
Diplomada en Treball Social i postgraduada de Mediació i Resolució de 
Conflictes per la Universitat de Barcelona. Té també formació en Geografia i 
Història i Ciències Socials. 
  
És directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament del Govern 
des del 19 de gener de 2016. Funcionària de l’Ajuntament de Sabadell, des 
del 2014 ha estat 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). 
  
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. 

 

Departament de Salut 

 

David Elvira i Martínez, secretari d’Atenció Sanitària i Participació del 
Departament de Salut 
 
Nascut a Barcelona en 1974. 
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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 
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. 
 
Ha estat responsable de les Relacions Corporatives de Sanofi a Espanya, 
activitat que combinava amb tasques acadèmiques com a professor associat 
de la UPF.  
 
Des del 2 de febrer d’enguany és president del Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut. 

 

Departament d’Interior 

 

Annabel Marcos i Vilar, directora de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) 
 
Nascuda a Tortosa l’any 1968.  
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida i postgraus en Dret Urbanístic i 
Dret Local a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
 
Ha exercit com a advocada des de 1997 i des del juliol de 2003 fins a gener 
de 2011 va ser gerent de la Societat Anònima Municipal de Gestió Urbanística 
de l’Ajuntament d’Amposta.  
 
Des de gener del 2011 fins setembre de 2015, ha estat diputada al Parlament 
de Catalunya durant la IX i la X legislatures. 
 
En l’etapa com a diputada ha estat membre de diferents comissions, entre 
aquestes: Justícia, Agricultura, Salut, Afers Institucionals, i ha format part de la 
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comissió d’Interior. Ha estat la responsable del grup de treball conjunt de 
funció pública i portaveu de la Comissió del Síndic de Greuges. 
 
L’any 2015 va ser nomenada directora del Centre per la reinserció de les 
persones privades de llibertat (CIRE). 
 


