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El Govern inicia la tramitació de la llei d’accés
universal a l’assistència sanitària


Gràcies a la futura llei tots els residents a Catalunya tindran accés
a la sanitat pública amb independència de la seva situació
administrativa



El text estableix que ja no caldrà haver d’acreditar un
empadronament de tres mesos per accedir al segon nivell
d’assistència sanitària, que inclou, entre d’altres, l’atenció primària
i l’especialitzada

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’accés
universal a l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut
(CatSalut). Aquest és el primer pas per blindar definitivament la
universalització de l’assistència sanitària de cobertura pública, amb
independència de la situació administrativa dels residents a Catalunya i
eliminant qualsevol desigualtat entre ells.
La universalització de l’assistència sanitària no és només un deure moral
ineludible, sinó una obligació derivada de les normes internacionals -com ara
la Declaració Universal de Drets Humans-, que tenen un valor jeràrquic
superior al qual s’han d’ajustar les normes internes que regulen els drets de
les persones. D’acord amb això, aquesta futura llei estableix solemnement que
totes les persones residents a Catalunya tenen dret a l'assistència sanitària
pública a càrrec del CatSalut, restablint en el nostre territori la universalització
de l’assistència sanitària.
L’actual Avantprojecte reconeix el dret de tots els residents a Catalunya a
l’assistència sanitària de cobertura pública en condicions d’igualtat efectiva. A
més, i en el que suposa una diferència fonamental respecte al que s’exigia en
instruccions dictades anteriorment pel CatSalut, la futura normativa catalana
s’eleva fins assolir el màxim rang possible –el de Llei- i elimina la necessitat
de carència temporal en l’empadronament que s’exigia en instruccions
anteriors. D’aquesta manera, ja no caldrà haver d’acreditar un
empadronament de tres mesos per accedir a la cartera bàsica de serveis que
inclou, entre d’altres, l’atenció primària i l’especialitzada.
Per què és necessària la llei?
Entre d’altres motius que fan necessària aquesta Llei, i a banda dels perjudicis
que es poden produir a la salut de les persones, hi ha el perill per a la salut
pública de la societat per deixar una part de la població sense control mèdic i
l’augment de la vulnerabilitat dels col·lectius en risc d’exclusió social.
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Amb tot, l’Avantprojecte ha tingut en compte les exigències organitzatives
respecte al correcte accés a l’atenció i la gestió de les urgències mèdiques i la
seva autenticitat; la necessitat de facilitar l’accés a l’atenció mitjançant el
dispositiu assistencial adequat, i les necessitats d’atenció als col·lectius més
vulnerables i l’assistència en casos greus.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen
dret a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de
responsabilitat pública. A més, des de l’aprovació al 1985 de la Llei general de
sanitat, es va produir un avanç en la universalització de l’assistència sanitària
de cobertura pública que ha fet que gairebé la totalitat de la població tingui
garantit l’accés a aquests serveis sanitaris.
Amb tot, arran de la crisi econòmica, s’han adoptat mesures legislatives que
poden fracturar el que ha de ser un sistema nacional de salut fonamentat en
l’accés universal. De fet, fa pocs dies el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya va admetre a tràmit un recurs, presentat pel govern de l’Estat
espanyol, contra la instrucció de la Generalitat que garantia gairebé en tots els
supòsits la cobertura sanitària a les persones sense papers que van quedarne excloses des de 2012 per un decret estatal en què es vinculava el dret a
assistència a la condició d’assegurat a l’Institut Nacional de la Seguretat
Social (INSS).

3
Acords de Govern. 22.03.2016
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern destina 3 milions d’euros a una
convocatòria extraordinària per atendre les famílies
amb infants en situació de vulnerabilitat


Els ajuts econòmics estan destinats a cobrir necessitats bàsiques
com alimentació, higiene personal, vestimenta, medicaments o
despeses de la llar

El Govern destinarà 3 milions d’euros els pròxims dos anys a subvencionar
entitats perquè desenvolupin actuacions d’atenció a les famílies en situació de
vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec. Aquests
3 milions es distribuiran en dues anualitats: 2,7 milions aquest 2016 i 300.000
euros més l’any vinent.
Aquests ajuts volen contribuir a donar resposta a les situacions de
vulnerabilitat social de les famílies. En aquest sentit, es prioritzaran les
actuacions adreçades a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene
personal, vestimenta, medicaments o altres productes per promoure la millora
o preservació de la salut i les despeses de manteniment bàsic de la llar, així
com qualsevol altra de naturalesa similar.
Els ajuts podran ser de tipus econòmic o bé en forma de prestació de serveis.
L’import de la convocatòria serà ampliable en funció de les necessitats.
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El Govern va donar suport a través d’ACCIÓ a més de
23.000 empreses el 2015 per impulsar la competitivitat
de l’economia catalana


Els programes d’impuls a la internacionalització i la innovació van
facilitar mobilitzar una inversió superior als 125,3 milions d’euros
per part d’empreses catalanes



Aquesta és una de les principals dades recollides en el balanç
d’actuacions d’ACCIÓ corresponent al 2015, que avui ha rebut el
Govern

El Govern, a través de l’agència per a la competitivitat de l’empresa del
Departament d’Empresa i Coneixement- ACCIÓ, ha donat suport durant el
2015 a 23.317 empreses amb l’objectiu d’enfortir la competitivitat de
l’economia catalana. A través dels programes d’impuls al binomi
internacionalització-innovació, s’ha mobilitzat una inversió superior als 125,3
milions d’euros per part d’empreses catalanes. Aquestes són les principals
dades de l’Informe sobre el balanç d’actuacions d’ACCIÓ, que avui ha rebut el
Govern.
En el camp de la internacionalització, el 2015 s’ha completat la xarxa de 36
Oficines de Comerç i d’Inversions al món amb l’obertura de dues noves seus a
Panamà i Boston, arribant a un àmbit d’actuació de 90 mercats. De fet, el 15%
de l’increment de les exportacions catalanes el 2015 –que han assolit els
63.839 milions d’euros- provenen de projectes d’empreses catalanes
acompanyats per ACCIÓ. D’altra banda, s’han acreditat 62 entitats com a
Agents de Suport a la Internacionalització amb l’objectiu d’impulsar la
coordinació i les col·laboracions entre els organismes públics i privats de
Catalunya que donen suport a l’empresa catalana en els seus processos de
sortida a l’exterior.
D’altra banda, per fomentar la innovació s’han posat en marxa les Comunitats
RIS3CAT (les quals rebran 72 milions d’euros provinents dels Fons FEDER
fins el 2020) i s’han mobilitzat 14 milions d’euros d’inversió per part
d’empreses catalanes en R+D a través del programa Nuclis de Recerca
Industrial i Desenvolupament Experimental, amb l’objectiu de transformar el
teixit empresarial català i aconseguir nous productes i serveis diferencials.
També s’han impulsat els Cupons d’Innovació per facilitar l’accés de les pimes
a la innovació, s’ha convertit TECNIO en el segell per identificar els agents
d'innovació a Catalunya i s’ha completat el procés d’integració dels centres
tecnològics avançats que ha donat lloc a Eurecat.
Una de les prioritats d’ACCIÓ és contribuir a millorar l’accés al finançament
empresarial a Catalunya, actuant com a vehiculadors d’instruments de
finançament alternatius als bancaris i facilitant l’accés al crèdit. Amb aquest
5
Acords de Govern. 22.03.2016
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

objectiu, a banda d’acompanyar de manera personalitzada les empreses per
accedir a noves vies de finançament, s’ha creat una acreditació per garantir la
qualitat de 17 entitats catalanes de finançament alternatiu a la banca.
Igualment, un dels mecanismes que les empreses tenen al seu abast per
millorar la seva competitivitat és agrupar-se a través de clústers. Es tracta de
grups de companyies i institucions d’un mateix sector que comparteixen una
plataforma per créixer, generar massa crítica, compartir reptes i tendències del
mercat, fer networking, incrementar la seva visibilitat i projectar-se al món. El
2015 s’ha consolidat el programa Catalunya Clústers, que agrupa més de
1.249 empreses, 175.000 treballadors i que suma 36.000 milions d’euros de
facturació agregada.
ACCIÓ és l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana de la
Generalitat de Catalunya. Impulsa la millora del teixit empresarial català a
través del binomi internacionalització-innovació, posant a disposició de
l’empresa 36 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions que donen cobertura
a més de 90 mercats. A més, assessora les empreses catalanes perquè
aconsegueixin finançament, les ajuda a créixer mitjançant programes de
capacitació i les orienta en matèria de clústers. També és responsable, a
través de l’àrea Catalonia Trade & Investment, d’atreure inversions
estrangeres a Catalunya.
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El Govern dóna suport a la promoció de la
gastronomia catalana en l’any de Catalunya com a
Regió Europea de la Gastronomia 2016


L’objectiu de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 és
promoure la gastronomia catalana, el turisme gastronòmic i els
productes agroalimentaris catalans com a sectors estratègics de
Catalunya i elements essencials de la identitat del nostre país

El Govern ha acordat donar ple suport a les actuacions de promoció de la
gastronomia catalana en el marc de la celebració de l’any de Catalunya com a
Regió Europea de la Gastronomia 2016 (CREG’16) i ha instat els organismes i
departaments de l’Administració de la Generalitat afectats a desplegar totes
aquelles actuacions concretes que els corresponen, així com també aquells
que són competents en la difusió del CREG’16 entre la ciutadania.
Aquest acord s’ha vehiculat a través del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant la Promotora d'Exportacions
Catalanes, SA (PRODECA), i del Departament d’Empresa i Coneixement,
mitjançant l’Agència Catalana de Turisme.
Catalunya va rebre la distinció de Regió Europea de la Gastronomia 2016
(CREG’16) en un acte que va tenir lloc l’any passat a la ciutat portuguesa de
Ponte do Lima. El nomenament el va fer la Plataforma de Regions Europees
de la Gastronomia, a través de l’Associació IGCAT (International Institute of
Gastronomy, Culture, Arts and Tourism). La destinació catalana va basar la
seva candidatura en la definició d’un repte: destacar la gastronomia, a partir
de l’eix cuina-producte-territori, com a vector de promoció dels productes
agroalimentaris catalans, com a factor de singularització i valorització turística
i reforç de la nostra identitat com a país.
L’objectiu de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 és promoure
la gastronomia catalana, el turisme gastronòmic i els productes
agroalimentaris catalans, com a sectors estratègics de Catalunya i elements
essencials de la identitat del nostre país. Per assolir-lo es compta amb el
suport de la xef Carme Ruscalleda, que ha estat nomenada ambaixadora del
CREG’16.
Aquest objectiu concorda plenament amb la pretensió del Govern d’impulsar
campanyes de promoció dels productes catalans de qualitat amb la finalitat de
fomentar, d’una banda, el valor cultural de la dieta mediterrània com a
principal font de salut, per mitjà de la distribució comercial també a les
agrobotigues i del consum de productes locals i de proximitat, i, de l’altra, la
diferenciació per mitjà dels certificats de qualitat. Es pretén, alhora, posicionar
la marca Catalunya gastronòmica a l’exterior i facilitar, així, l’exportació dels
productes agroalimentaris catalans.
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També és plenament coherent amb el model de competitivitat sostenible
definit pel Pla Estratègic del Turisme de Catalunya 2013-2016. Un model que
prioritza l’increment dels recursos generats pel turisme en lloc de l’increment
del volum de turistes. Un model que es marca com a objectiu la millora de
l’experiència del visitant i la seva fidelització gràcies a la diversificació de
l’oferta, la singularització de la destinació i la millora de l’experiència a partir
de la identitat, l’autenticitat i la qualitat.
Una iniciativa
internacionals

orientada

a

projectar

Catalunya

en

els

mercats

El reconeixement de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016 ha de
permetre al Govern guanyar visibilitat tant a Catalunya i a la resta de l’Estat
com a Europa i al món. Per aquesta raó, una part rellevant de les més de 150
actuacions que organitzen PRODECA i l’Agència Catalana de Turisme i el
conjunt d'entitats adherides al projecte està orientada als mercats
internacionals, on la gastronomia catalana pot ser utilitzada com a actiu
fonamental de projecció de la nostra destinació i del nostre país.
Algunes de les accions promocionals previstes més destacades són:


Benvinguts a Pagès. Cap de setmana de portes obertes a les
explotacions agrícoles i ramaderes del país i promocions especials per
passar el cap de setmana a allotjaments rurals i hotels gastronòmics.



SomGastronomia Tour. Presentacions gastronòmiques amb
showcooking i projecció del producte enogastronòmic a Estocolm,
Bordeus, Milà, Madrid, Berlín i Londres, adreçades a operadors
especialitzats, prescriptors i mitjans de comunicació.



Sopar de les Estrelles. Homenatge als xefs que han projectat la nostra
gastronomia al món, amb un sopar el Dia Mundial del Turisme on els
principals cuiners del país seran convidats a un sopar cuinat per tots els
xefs de Catalunya reconeguts amb dues i tres estrelles Michelin.



Mercat d’Escapades. Un espai expositiu per a l’oferta turística
especialitzada en gastronomia i propostes d’interior i muntanya, adreçat
al públic barceloní.



Buy Catalunya. Workshop vinculat a Gastronomia i Enoturisme, amb
participació 170 turoperadors dels principals mercats: Alemanya,
Àustria, Suïssa, Benelux, Espanya, Estats Units, França, Israel, Itàlia,
Països Nòrdics, Països de l’Est, Regne Unit i Sud-est asiàtic.



Presentació de la Gastronomia catalana al Culinary Institute of
America, a Napa Valley, en el marc de l’acció “World of Flavours”.
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Congrés d’Enoturisme, amb presència d’uns 60 operadors
especialitzats, procedents principalment del mercat nord-americà.



Campanya del Menú “SomGastronomia” adreçada als restaurants
catalans i als hotels, perquè elaborin un Menú que respongui al repte
de la Regió Europea de la Gastronomia (producte de proximitatquilòmetre zero, amb menú de temporada adaptat a les estacions,
basat en la cuina del territori).

El projecte també compta amb el suport del sector públic i privat. Fins ara,
més de 500 entitats de tot el país s’han adherit ja a la Regió Europea de la
Gastronomia 2016, aportant actuacions coherents amb els objectius del
CREG’16, que ja s’estan promocionant sota el paraigua del logotip “Catalunya
Regió Europea de la Gastronomia 2016”.
A més, altres departaments de la Generalitat s’han sumat també a la iniciativa,
com el Departament d’Ensenyament, Salut, el Servei Català de Trànsit,
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i la Direcció General de
Difusió, entre d’altres.
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El Govern aprova el currículum del cicle formatiu de
grau superior d’arts plàstiques i disseny en puntes
artístiques


L’objectiu és donar resposta a les necessitats de qualificació
professional del sector

El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de
grau superior d’arts plàstiques i disseny en puntes artístiques. L’objectiu és
donar resposta a les necessitats de qualificació professional detectades a
Catalunya en aquest sector. La durada del cicle formatiu és de 1.950 hores i
s’inscriu dins la família professional dels tèxtils artístics.
La competència general del títol consisteix en concebre i produir puntes
artístiques per a la decoració d’interiors i del mobiliari, tant de caràcter utilitari
com artístic o decoratiu. També preveu la producció i acabats de tèxtils per a
la confecció de peces de vestir, complements de moda i teixits. I alhora la
creació d’instal·lacions tèxtils per a escenografies teatrals o de qualsevol altre
tipus d’espectacle, així com el control de tot el procés des de la concepció fins
a la seva comercialització.
El cicle té com a objectiu graduats puguin exercir en empreses del sector tèxtil
i en aquelles que requereixen aquest tipus de serveis. També s’adreça a
professionals d’empreses i tallers de caràcter artesanal relacionats amb el
camp professional de les puntes artístiques. Altres tasques a exercir poden
ser professional independent, o l’assessorament sobre puntes artístiques.
El currículum incorpora, entre d’altres, continguts per adquirir habilitats que
permetin conèixer i utilitzar els mètodes de creació de productes propis de
l’especialitat; resoldre els problemes artístics i tecnològics que es plantegin
durant els diferents processos; conèixer les especificacions tècniques dels
equips i maquinària utilitzats; o saber el marc legal, econòmic i organitzatiu
que regula l’activitat professional en el camp propi de l’especialitat.
Es pot consultar més informació sobre el cicle formatiu en el següent enllaç:
bit.ly/1S2ZJ7i
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El Govern crea la Comissió Interdepartamental de
Transparència i Govern Obert


Aquesta comissió estarà adscrita al Departament d’Afers i Relacions
Institucionals i Exteriors i Transparència i ha de reforçar la
coordinació dels diferents departaments de la Generalitat en matèria
de Transparència i Govern Obert



Aquest nou òrgan ha de permetre que les polítiques de
transparència, de reutilització de dades i de participació ciutadana
s’apliquin a tota l’administració de la Generalitat i ha d’establir
criteris de qualitat democràtica

El Consell Executiu ha acordat aquest matí la creació de la Comissió
Interdepartamental de Transparència i Govern Obert. Aquesta comissió
actuarà com un òrgan transversal de coordinació per impulsar la transparència
i el Govern obert; garantir la coordinació dels departaments i òrgans de la
Generalitat en l’aplicació dels criteris corporatius sobre la publicitat activa;
l’accés a la informació pública i l’obertura de dades i la participació ciutadana.
El nou òrgan substitueix la Comissió Interdepartamental de Transparència i
Accés a la Informació Pública, que estava adscrita al Departament de
Governació, que ja assumia l’anterior legislatura les competències en matèria
de Transparència.
Aquesta Comissió s’encarregarà d’aprovar i avaluar estratègies i directrius per
garantir la normativa de transparència i Govern obert per part dels
departaments de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. També
té la funció d’aprovar instruments de principis, bones pràctiques o conductes
recomanables en relació amb tots els àmbits de transparència i participació
ciutadana.
La nova comissió ha de permetre que les polítiques de transparència, de
reutilització de dades i de participació ciutadana s’apliquin a tots els
departaments de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Un dels
objectius prioritaris és garantir l’efectiu compliment de la llei de transparència,
garantint el dret d’accés a la informació, així com fer evolucionar els portals de
transparència de manera que siguin eines encara més útils pels ciutadans.
En aquest sentit, s’impulsarà un Pla interdepartamental de participació
ciutadana que establirà els criteris de qualitat democràtica que han de complir
els canals, processos i espais de participació ciutadana de la Generalitat.
A la Comissió, que es reunirà com a mínim cada quatre mesos, hi participaran
membres de tots els departaments de la Generalitat, així com responsables de
les unitats de la matèria.
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La nova Comissió substituirà la Comissió Interdepartamental de
Transparència i Accés a la Informació Pública, que entre d’altres funcions, va
establir criteris sobre aspectes de contractació pública, publicitat activa en
matèria d’estructura organitzativa i de funcionament, i publicitat activa en
matèria de decisions i actuacions de rellevància jurídica.
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Altres acords de Govern
Es declaren béns culturals d’interès nacional els jaciments de Coll de
Nargó i de Mas Castellar
El Govern ha acordat declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de
zona paleontològica, els jaciments de Coll de Nargó (Alt Urgell), identificats
amb els topònims de Pinyes, Santa Eulàlia, Sallent i Cal Salider, i en la
categoria de zona arqueològica, el jaciment ibèric de Mas Castellar, a Pontós
(Alt Empordà).
El conjunt paleontològic de Coll de Nargó presenta un alt valor científic i ha
esdevingut un referent paleontològic a nivell mundial per la qualitat i
l’abundància de troballes excepcionals, úniques i molt significatives. La zona
paleontològica reuneix la major quantitat de postes d’ous de dinosaures
coneguda a Europa i és una de les més importants del món. Així mateix, s’hi
conserven icnites i restes òssies de dinosaures, d’altres faunes i de restes
vegetals d’una varietat d’estrats molt extensa, que fan de Catalunya un dels
pocs llocs del món on s’ha avançat en la configuració, el comportament i la
desaparició d’aquests grans rèptils fa uns 65 milions d’anys.
L’àrea que comprèn la zona paleontològica amb jaciments d’ous de dinosaure
de la Vall del Riu Sallent es situa entre l’antic poble de Sallent i el casc urbà
de Coll de Nargó, municipi al qual pertany, situat al comarca de l’Alt Urgell.
Atesa l’àmplia extensió que ocupen els estrats fossilífers, s’han considerat les
àrees de màxim aflorament i s’han individualitzat quatre jaciments principals
atenent a la seva extensió, quantitat i qualitat de les diverses dades. Aquests
jaciments, d’oest a est, s’han anomenat amb els topònims de Sallent, Pinyes,
Santa Eulàlia i Cal Salider.
La Vall del Riu Sallent conserva jaciments paleontològics únics al món amb
restes directes i indirectes de diversos tipus de dinosaures. Destaca el registre
oològic (ous, closques i postes) de Megaloolithus siruguei, Megaloolithus
aureliensis i Cairanoolithus cf. Roussetensis, atribuïts a sauròpodes
titanosaures, a més de la presència excepcional de possibles dinosaures
armats o anquilosaures. Al jaciment de Pinyes s’hi han registrat estrats amb
ous de dinosaures de 42 nivells diferents, per la qual cosa comprèn, com a
mínim, 2,5 milions d’anys, el període més gran mesurat al món en un sol
jaciment. Aquest fet permet deduir que aquesta zona va poder ser un hàbitat
preferent dels dinosaures i un indret ideal per a la niuada al llarg de milions
d’anys. A més de les restes que permeten avançar en el comportament
reproductiu i de nidificació de titanosaures, s’han recuperat restes òssies i
icnites de dinosaures i d’altres faunes de vertebrats, d’invertebrats i de restes
vegetals, tot el qual ajuda a configurar un marc paleoecològic i paleoambiental
únic.
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Pel que fa al jaciment ibèric de Mas Castellar documenta un nucli de població
d’origen local amb contactes directes amb el nucli d’Empúries entre els segles
VII i II aC. És excepcional per a comprendre la interacció entre les poblacions
locals de la zona i els foceus establerts a les colònies d’Emporion i Rhode, i
permet endinsar-se en la història de la colonització grega de la conca
mediterrània i en el seu impacte en les poblacions autòctones. La seva
enorme vàlua científica i patrimonial, l’estat de conservació i el seu potencial
de recerca són claus per a comprendre les estructures de producció
agropecuària a la zona i, per extensió, al conjunt del món ibèric septentrional,
però també per a entendre les relacions i la interacció entre la població
autòctona i els foceus que s’hi van establir.
Es troba a l’extrem occidental del nord de la plana empordanesa, a uns 17 km
de la costa. Les restes arqueològiques s’identifiquen en sectors diferents.
Consta d’un poblat fortificat d'època ibèrica plena (425-375 aC); un
establiment rural obert (250-180 aC); indicis documentats d’estructures de
construcció del segle IV aC, pendents d’excavació; agrupacions de sitges
reblertes de materials que mostren un ús continu en totes les fases del
jaciment (650-180 aC), i restes arqueològiques aïllades al nord, est i oest,
entre les quals unes estructures murals de principis del s. II aC, prop d’una
font al marge de l’Àlguema.
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Nomenaments
Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda
Josep Maria Jové Lladó, president de la Junta de Govern de l’Institut
Català de Finances (ICF)
Nascut a Barcelona el 1975.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) i diplomat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la
Universitat de Barcelona (UB).
Ha desenvolupat tasques professionals en l’assessoria econòmica, política i
demoscòpica, tant en l’àmbit públic com en el privat. Entre d’altres, també ha
estat director de Polítiques Sectorials als departaments de la Presidència i la
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya (2005-2010); responsable
financer del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, i coordinador de l’àrea de
serveis econòmics de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
Ha compaginant aquestes activitats amb la docència universitària a la UB, on
ha estat professor a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials i on
actualment és professor associat del departament de Dret Constitucional i
Ciència Política de la Facultat de Dret. Actualment és secretari general del
Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya.
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