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El Govern inicia els tràmits per a la regulació de les 
llars de criança 
 

 Es tracta d’un servei de conciliació familiar exercit per un 
professional en el seu habitatge 
 

 Regular aquests serveis proporcionarà un paraigua legal als 
treballadors que s’hi dediquen així com seguretat als pares i als 
nens 

 

 A Catalunya, gairebé 200 professionals ja exerceixen aquesta 
professió agrupades en l’Associació Mares de Dia 

 
El Govern ha iniciat els tràmits per a l’elaboració d’un nou decret que regularà 
els serveis de criança a la llar per a la petita infància. Es tracta d’un servei de 
conciliació familiar per hores i flexible que exerceix un professional en el seu 
propi habitatge on té cura d’infants d’entre 0 i 3 anys. Regular aquests serveis 
proporcionarà un paraigua legal als treballadors que s’hi dediquen així com 
seguretat als pares i als nens.  
 
El decret estableix que el nombre d’infants per llar de criança haurà de ser de 
màxim 4, tot i que en casos excepcionals es podrà acollir un total de 5 infants, 
sempre i que s’obtingui l’autorització expressa de la Direcció General de 
Famílies. Els professionals que en tindran cura hauran de tenir com a mínim 
un grau o un cicle de formació professional superior en educació infantil, 
acreditar una experiència mínima de dos anys en la cura d’infants i el carnet 
de manipulació d’aliments. 

Alhora, caldrà que aquests professionals tinguin una assegurança de risc, així 
com oferir un projecte pedagògic –tal i com marca la Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència-, que es pot 
basar en el joc i estar recolzat en corrents pedagògics diversos. 

Finalment, les persones que decideixin convertir el seu habitatge en una Llar 
de criança s’hauran d’inscriure en un registre del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, per tal que aquest en pugui fer el seguiment 
necessari i les inspeccions periòdiques que es determinin. 

Pel que fa a les instal·lacions, el decret exigeix que la llar tingui un mínim de 
70 metres quadrats amb dues habitacions, així com uns requisits de 
necessitat, confort i seguretat mínims que es concreten en protecció contra 
incendis, calefacció, il·luminació i ventilació de la llar, zones diferenciades per 
al descans, la higiene i els jocs dels menors o accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques, entre d’altres. 

La família de l’infant i el professional que en tingui cura han de signar un 
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contracte privat per tal de salvaguardar els drets de les dues parts i establir el 
màxim d’hores en què l’infant serà a la llar de criança. 

Una nova opció per a les famílies  

Les llars de criança ja són una realitat alternativa a les llars d’infants a molts 
països de l’Europa Central com Alemanya, França, Suïssa o Escòcia on 
porten per nom “mares de dia”.  

A Catalunya, gairebé 200 professionals ja exerceixen aquesta professió 
agrupades en l’Associació Mares de Dia, que exigeix formació als seus 
membres i fa un seguiment de la tasca dels professionals. Existeixen, però, 
d’altres professionals fora de l’Associació que actualment no compten amb 
cap regulació i quedaran emparats per la normativa, un fet que permetrà la 
seguretat jurídica per dur a terme la seva activitat. 

Les llars de criança també han estat regulades a Navarra, on s’han convertit 
en un recurs molt usat en els municipis més petits que no tenen dret a una llar 
d’infants. 
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El Govern se suma al projecte “Samsung Smart 
School” per millorar la integració de la tecnologia a les 
aules 

 
 Concretament, s'hi adhereix amb la participació de l'Escola Joan 

Sallarès i Pla de Sabadell al projecte 

 

 El programa proposa un canvi metodològic basat en l'ús d'eines 
digitals, en què la tecnologia jugui un paper integrador i 
contribueixi a superar situacions amb risc de bretxa digital 

 

El Govern ha aprovat la subscripció del protocol d’adhesió de la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament d’Ensenyament, al conveni per a 
l’aplicació didàctica de les tecnologies segons el model del projecte “Samsung 
Smart School”, subscrit pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i Samsung 
Electronics Iberia SAU. El programa proposa un canvi metodològic basat en 
l'ús d'eines digitals del segle XXI, en què la tecnologia jugui un paper 
integrador i contribueixi a superar situacions amb risc de bretxa digital. 

El Departament d'Ensenyament s’adhereix al programa amb la participació de 
l'Escola Joan Sallarès i Pla, un centre d'alta complexitat situat al barri de 
Campoamor de Sabadell, on l'equip docent impulsa des de fa temps diverses 
iniciatives d'innovació educativa amb suport de les TIC. L'escola ja ha rebut 
l'equipament donat per Samsung, consistent en un carro amb 45 tauletes amb 
què els alumnes estan treballant les competències digitals en diversos 
projectes transversals i integrant l'ús d'apps mòbils a les àrees del currículum. 
Un d'aquests projectes ha girat al voltant de l'intercanvi de receptes de cuina 
amb una escola rural de la Sierra de Checa (Guadalajara), en què els alumnes 
han utilitzat les tauletes per crear un llibre digital de receptes. 

 

El projecte “Samsung Smart School” és una prova pilot i es preveu que els 
primers resultats de l'experiència es puguin presentar durant el primer 
trimestre del curs 2017-2018. Un element clau del projecte és la participació 
de mestres de l’escola al seminari de formació i coordinació amb altres 
escoles de l'estat que participen al projecte  “Samsung Smart School”.  El 
projecte es va iniciar el 2014 amb un conveni subscrit per l'empresa Samsung, 
el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i diverses comunitats autònomes.  

 

La participació de l'Escola Joan Sallarès i Pla en aquest projecte encaixa amb 
altres iniciatives al voltant de l'ús educatiu i integrador de les tecnologies 
mòbils que promou el Departament d’Ensenyament i del pla STEMcat per 
promoure les vocacions científiques i tecnològiques. En aquest sentit, el 
centre participa també en el projecte Mobile History Map del programa 
mSchools, on els alumnes utilitzen les tauletes per georeferenciar i 
documentar punts d’interès de l'entorn més proper. 

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-STEMcat-de-vocacions-cientifiques-i-tecnologiques
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/mschools/


 

 

Acords de Govern. 13.06.2017  

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

 

5 

 

Aquesta actuació s’emmarca en la Llei d’educació de Catalunya, que a l’article 
84.1 estableix que el Departament d’Ensenyament ha d'afavorir les iniciatives 
de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular i,  
especialment, la recerca i els projectes d'innovació amb relació a l'ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació per a l'aprenentatge i el 
coneixement. 
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El Govern aprova les línies bàsiques que han 
d’orientar l’Estratègia del patrimoni natural i la 
biodiversitat de Catalunya 

 
 L’objectiu és fer front a la pèrdua de biodiversitat a Catalunya i 

crear un marc d’actuació comú que defineixi les prioritats 
d’actuació per a la conservació del patrimoni natural per als 
propers anys i amb visió al 2030 

 

El Govern ha aprovat els continguts mínims i els principis rectors de 
l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, que el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació han acordat elaborar aquest 2017. L’objectiu 
és fer front a la pèrdua de biodiversitat i crear un marc d’actuació comú que 
defineixi les prioritats d’actuació per a la conservació del patrimoni natural en 
l’horitzó 2030 a Catalunya. Les bases s’estableixen d’acord amb les 
recomanacions i els mandats internacionals, que recullen la necessitat 
d’elaborar estratègies de conservació de la biodiversitat d’acord amb el 
Conveni sobre la diversitat biològica de les Nacions Unides, adoptat el 1992 a 
la Cimera de Rio de Janeiro i ratificat per 193 països, entre els quals l’Estat 
espanyol. 

D’acord amb la informació disponible sobre l’estat del patrimoni natural de 
Catalunya, l’Estratègia s’ha d’orientar cap a la protecció i gestió dels espais 
naturals, la recuperació d’espècies, la restauració d’ecosistemes, i la 
necessitat d’avançar en el vincle entre conservació i gestió del medi. També 
ha d’incorporar la infraestructura verda a la planificació territorial, superar la 
fragmentació d’hàbitats i restaurar la connectivitat ecològica, per implantar un 
model territorial i econòmic compatible amb la conservació del patrimoni 
natural que garanteixi la provisió dels serveis ecosistèmics, entre d’altres. 
 
L’estratègia s’estructurarà en sis àmbits principals: 

 Coneixement, informació i seguiment del patrimoni natural  

 Conservació dels elements del patrimoni natural  

 Model territorial  

 Integració de les polítiques sectorials  

 Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitat  

 Implicació de la societat  

Per a la definició dels continguts mínims i dels principis rectors de l’Estratègia, 
el Departament de Territori i Sostenibilitat ha creat una Comissió Tècnica de 
Seguiment de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, que ha fet 
consultes a tots els departaments del Govern i també ha informat del procés i 
dels continguts a la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic. A més, 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia_patrimoni_biodiversitat/Document_base.pdf
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s’ha establert un marc de treball específic amb el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació per tal de consensuar els objectius 
estratègics i les accions que cal desenvolupar, atesa la importància que té el 
sector primari en relació amb les polítiques de conservació de la natura. Per 
això l’Acord de Govern el promouen conjuntament els departaments de 
Territori i Sostenibilitat, i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
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El Govern aprova el marc  general per regular i 
reforçar l’acció de les diverses unitats del Govern a 
l'exterior  
 

 El Decret amplia el cos jurídic propi de la Generalitat de Catalunya 
i enforteix la visió de país en la representació a l'exterior 

 

 La nova norma concreta les funcions, l’organització, l’estructura, 
el funcionament, el règim jurídic, el règim economicofinancer i 
pressupostari, i el rang orgànic del conjunt d’unitats 

 
El Govern ha aprovat el Decret de les unitats de representació institucional del 
Govern a l’exterior amb l’objectiu de regular l’organització, l’estructura, el 
funcionament, els règim jurídic, economicofinancer i pressupostari, així com el 
rang orgànic o l’assimilació orgànica de les unitats de representació 
institucional del Govern a l’exterior. Aquesta norma també crea el registre 
d’unitats d’acció a l’exterior, que serà públic i es podrà consultar a la pàgina 
web de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Decret és aplicable a totes les unitats de representació institucional del 
Govern a l’exterior, que són la Delegació del Govern davant la Unió Europea, 
les delegacions del Govern a l’exterior, i les oficines sectorials del Govern a 
l’exterior. 
 
Les delegacions del Govern a l’exterior representen el Govern a l’exterior 
i poden tenir un àmbit d’actuació bilateral o multilateral. Bilateral quan la seva 
activitat principal té per objecte desenvolupar les relacions amb el territori que 
determina la norma de creació, i en aquest cas la persona al capdavant rep la 
denominació de delegat o delegada del Govern a l’exterior. Tenen àmbit 
multilateral quan la seva activitat principal té per objecte desenvolupar les 
relacions amb les organitzacions internacionals que determina la norma de 
creació, en aquest cas la persona al capdavant rep la denominació de 
representant del Govern. Les delegacions del Govern a l’exterior es creen per 
decret del Govern, a proposta del departament competent en matèria d’acció 
exterior. 
  
Els àmbits materials d’actuació de les oficines sectorial del Govern són, en tot 
cas, els següents: promoció econòmica, recerca i innovació, captació 
d’inversions, promoció turística, internacionalització de les empreses culturals, 
projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes, i cooperació i ajut al 
desenvolupament. 
  
El Decret també regula la relació de les diverses unitats a l’exterior; així es 
regula el principi d’actuació coordinada,  d’acord amb les directrius del 
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departament competent en matèria d’acció exterior i del departament 
competent en l’àmbit sectorial corresponent, i la planificació conjunta de 
l’activitat en l’àrea territorial d’influència, mitjançant la preparació de plans 
estratègics. 
 
La norma crea el registre d'unitats d'acció a l'exterior, que permetrà organitzar 
les dades de contacte i ubicació, àrea territorial i zona d'influència o funcions 
de totes les delegacions i entitats públiques amb mandat i actuació en l'àmbit 
internacional.  
 
Fins ara aquest àmbit estava regulat, amb caràcter transitori, pel Decret 
207/2015, de desplegament de la coordinació i dels òrgans de coordinació de 
participació previstos a la Llei 16/2014, d'acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea, i d'altres normes aprovades per a la creació de les diverses 
delegacions. 
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El Govern modifica els períodes de liquidació i 
presentació de l’Impost sobre les estades en 
establiments turístics  

      D’acord amb el nou reglament, el tribut s’haurà de liquidar 
semestralment, i no trimestralment com es feia fins ara 

El Govern ha donat el seu vistiplau al Decret, segons el qual es modifica el 
Reglament de l’Impost sobre les estades en establiments turístics (Decret 
129/2012, de 9 d’octubre) que afecta la liquidació d’aquest tribut que passarà 
de ser trimestral a haver-se de liquidar dos cops a l’any: de l’1 d’abril al 30 de 
setembre del mateix any; i de l’1 d’octubre al 31 de març de l’any següent. Així 
mateix es fixen els terminis de presentació i l’ingrés de l’autoliquidació entre 
els dies 1 i 20 d’octubre per al primer període de l’any; i entre l’1 i el 20 d’abril, 
per al segon.   

L’objectiu d’aquesta mesura és, d’una banda, adaptar l’impost a les 
temporades d’hivern i estiu pròpies del sector turístic; i, de l’altra reduir el 
volum de càrregues administratives, ja que només s’hauran de presentar dues 
autoliquidacions anuals, enfront de les quatre actuals.  

Aquest nou Decret, que consta d’un article únic, modifica els articles 9 i 10 del 
Reglament de l’impost aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d’octubre, i entrarà 
en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.  
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El Govern atorga una subvenció de 360.000 euros per 
a la 29a edició del Mercat de Música Viva de Vic 

 

 El certamen és el punt de trobada professional en què es 
reuneixen tots els sectors de la indústria musical a Catalunya 

 
El Govern ha acordat concedir, mitjançant el Departament de Cultura, una 
subvenció per un import de 360.000 euros a l’Organisme Autònom de Fires i 
Mercats de Vic per a la realització de l’edició d’enguany del Mercat de Música 
Viva de Vic. 
 
El Mercat de Música Viva de Vic, que aquest any celebra la seva 29a edició i 
tindrà lloc a la capital d’Osona del 13 al 17 de setembre, és el punt de trobada 
professional en què es reuneixen tots els sectors de la indústria musical a 
Catalunya. Creat l’any 1989, acull agents de tots els àmbits de la música, 
vinguts d’arreu del món per conèixer noves propostes, assistir a fòrums, 
intercanviar coneixement i comprar i vendre música. 
 
En les darreres edicions, el Mercat de Música Viva de Vic s’ha consolidat com 
a hub de la indústria musical catalana amb un increment  d’assistència 
professional. En la passada edició hi van participar 570 professionals, sense 
comptar periodistes ni artistes, procedents de 402 entitats diferents. A més, es 
calcula que supera els 3 milions d’euros d’impacte econòmic, segons un 
estudi elaborat per la Universitat Oberta de Catalunya.  
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El Govern destina 635.000 euros a l’organització de la 
‘Volta’ Ciclista a Catalunya 
 

 Enguany se celebra la 97a edició d’aquesta competició 
internacional 

 
El Govern ha aprovat destinar una subvenció de 635.000 euros a la Volta 
Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, l’entitat privada impulsora de la 97 
‘Volta’ Ciclista a Catalunya, per fer front a les despeses d’organització de la 
prova celebrada aquest any. 
 
Amb aquest ajut, que es vehicularà mitjançant el Consell Català de l’Esport, 
l’Executiu vol contribuir al desenvolupament d’aquesta competició 
internacional, que s’emmarca en el calendari oficial de competicions de la 
federació internacional d’aquest esport i que realitza una important tasca de 
promoció i divulgació de l’esport català a nivell internacional, a banda de 
fomentar el ciclisme arreu del país.  
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Altres Acords de Govern 
 
Fixats els criteris per a la contractació de personal temporal a la 
Generalitat i el seu sector públic 
 
El Govern ha aprovat un nou marc per nomenar i contractar personal tempora 
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic. La reactivació de l’activitat econòmica i la necessitat de donar resposta 
als nous reptes als quals ha de fer front la Generalitat feia necessari disposar 
d’un marc més flexible per a la contractació de personal temporal, que, alhora, 
continués garantint els principis d’igualtat, mèrit i capacitat per a l’accés a 
l’ocupació pública. 
La cobertura de llocs de treball amb personal temporal es continua reservant 
només per a supòsits de necessitats urgents i inajornables. Com a novetat, 
l’acord flexibilitza els requisits formals previs per cobrir llocs de treball amb 
personal temporal i aposta per reforçar el model de control posterior.   

 

Autoritzada la signatura d’un memoràndum d’entesa entre ACCIÓ i 

Eurochile  

El Govern ha autoritzat aquest dimarts al matí la signatura d’un memoràndum 
d’entesa entre ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa- i la 
fundació xilena Eurochile. Creada l’any 1992, aquesta organització està 
especialitzada en cooperació internacional amb empreses de la Unió Europea.  

Es tracta d’un acord que té l’objectiu de concretar la relació entre les dues 
organitzacions i establir un marc de col·laboració per facilitar projectes de 
cooperació tecnològica entre centres tecnològics i empreses d’ambdós països, 
així com enfortir les aliances en els àmbits de la innovació, l’R+D i la 
transferència tecnològica. De fet, tant ACCIÓ com Eurochile formen part de la 
xarxa Europe Enterprise Network (EEN) de la Comissió Europea, que fomenta 
la cerca de socis internacionals entre els països que en formen part. 

Actualment Xile és un dels països considerats prioritaris per ACCIÓ en l’àmbit 
d’innovació, ja que gran part de les exportacions catalanes en aquest país són 
de productes d’alt i mitjà-alt contingut tecnològic. De fet, ACCIÓ va obrir una 
Oficina Exterior de Comerç i d’Inversions en aquest país l’any 1990 amb la 
voluntat d’enfortir les relacions comercials amb Xile. 

Sol·licitat al CGE dictamen sobre el Reial decret relatiu al finançament de 
l’adaptació de línies elèctriques contra el xoc i electrocució d’aus 
 
El Govern ha acordat aquest dimarts sol·licitar al Consell de Garanties 
Estatutàries un dictamen previ a la interposició d’un possible conflicte de 
competència en relació amb diversos preceptes del Reial decret 264/2017, 
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que estableix les bases reguladores per finançar l’adaptació de les línies 
elèctriques d’alta tensió a les mesures per a la protecció de l’avifauna contra la 
col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió en zones de protecció 
d’ocells.  
 
Els ajuts van destinats a adaptar línies elèctriques d’alta tensió existents 
abans de l’entrada en vigor del Reial decret 1432/2008, que estableix mesures 
de protecció de l’avifauna contra aquests accidents amb línies elèctriques, i 
que estiguin situades en zones de protecció que figurin als inventaris de línies 
perilloses per a les aus realitzats per les comunitats autònomes. Aquests 
inventaris recullen les línies de les quals es disposa d’informació contrastada 
conforme provoquen una significativa mortalitat d’ocells, especialment si es 
tracta dels inclosos en els inventaris o catàlegs de protecció. 
 
El passat 23 de maig el Govern ja va aprovar dirigir a l’Estat un requeriment 
d’incompetència per aquest Reial decret. La Generalitat considera que 
aquesta norma margina les Comunitats Autònomes de les funcions executives 
que els correspon en matèria de medi ambient, articulant el procediment de 
concessió de les ajudes com un sistema de gestió directa centralitzada en el 
qual l’exercici de totes les funcions executives es reserva a òrgans 
ministerials.  
 
D’aquesta manera, impedeix la territorialització dels fons pressupostats i la 
intervenció de les Comunitats Autònomes en la gestió d’aquesta mesura de 
foment en els projectes corresponents als seus respectius territoris. El Govern 
entén que la potestat de foment de l’Estat es fa patent en un àmbit en què té 
competència sobre la normativa bàsica, de manera que el seu 
desenvolupament normatiu i l’aplicació ha de seguir l’ordre competencial i 
respectar que la gestió correspon a les instàncies autonòmiques, com ha 
quedat reflectit en diferents sentències. 
 
Aprovada la dissolució del Col·legi d’Agents i  Comissionistes de 
Duanes de la Jonquera  
 
El Govern ha aprovat el Decret la dissolució del Col·legi d’Agents i  
Comissionistes de Duanes de la Jonquera. El mateix Col·legi n’havia sol·licitat 
la dissolució al Departament de Justícia en considerar que la seva activitat ja 
està representada a Catalunya per un Consell General, que aplega dos 
col·legis més (Barcelona i Tarragona), i per altres associacions professionals.  
 
L’Assemblea General del Col·legi de la Jonquera també va acordar que el seu 
patrimoni, un cop dissolt el Col·legi, passés a Ateia Oltra-Girona, entitat sense 
ànim de lucre que opera en aquest territori i que ja compta, com a associades, 
amb les empreses que actuaven amb els agents de duanes quan va 
desaparèixer aquesta figura i se’n va crear la de representant duaner.   
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Els col·legis professionals d’agents i comissionistes de duanes es van crear a 
principis del segle passat (1922) en totes aquelles poblacions on hi havia 
duanes. Una d’aquestes corporacions va ser el Col·legi d’Agents de Duanes 
de Portbou, que va ser absorbit pel Col·legi d’Agents i Comissionistes de 
Duanes de la Jonquera l’any 1987.  
 
El representant duaner és un professional habilitat per la Direcció General de 
Duanes i Impostos Especials per presentar a despatx les mercaderies que han 
de ser objecte d'importació o exportació. La seva intervenció en les 
transaccions facilita els intercanvis internacionals, atès que assumeix el 
dictamen pericial duaner, ofereix garanties financeres davant les 
administracions i proporciona més seguretat i fluïdesa en les tramitacions i 
operacions de pagament. 
 
Aquesta actuació se suma a altres iniciatives impulsades pel Govern per 
racionalitzar i enfortir el mapa col·legial de Catalunya, com ho han estat la Llei 
1/2017, del 6 de febrer, de fusió del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers 
Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i 
Forestals de Catalunya, i el Decret 50/2017, de 23 de maig, de creació del 
Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. 
 
L’article 125.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència 
exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals. La Llei 
7/2006, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, regula 
els requisits i el procediment de dissolució –mitjançant un decret del Govern– 
d’aquestes corporacions.  
 
 
Actualitzada la marca de la Institució de les Lletres Catalanes 
 

El Govern ha acordat modificar 
la marca de la Institució de les 
Lletres Catalanes (ILC) per tal 
d’actualitzar i d’adaptar la seva 
imatge corporativa a les noves 
condicions i formes 
comunicatives establertes pel 
Pla d’Identificació Visual de la 

Generalitat de Catalunya. 
  
La modificació de la marca de la ILC garanteix els mateixos criteris gràfics que 
la resta de marques que identifiquen altres serveis del Departament de 
Cultura. A més, aglutina tots els conceptes, programes i actuacions englobats 
dins el paraigua d’aquesta institució i la posiciona en totes les actuacions que 
es desenvolupen en col·laboració amb agents externs a l’Administració de la 
Generalitat. 
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La ILC és una entitat autònoma del Departament de Cultura creada per llei del 
Parlament de Catalunya l’any 1987. El seu antecedent històric va ser 
l’organisme homònim creat el 1937, en plena Guerra Civil, pels escriptors 
catalans fidels a la República. Té com a objectius principals promoure la 
literatura i fomentar la lectura en general; protegir i difondre el patrimoni literari 
català; impulsar el reconeixement social de les lletres catalanes i donar la 
màxima projecció pública als escriptors catalans, i donar suport als escriptors 
en llengua catalana i a les associacions del sector. 
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Nomenaments 
 
Departament de la Presidència 

 
Núria Balada Cardona, presidenta de l’Institut Català de les Dones 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1978. 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu i Fabra. També té un màster en 
Alta Funció Directiva per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
 
Ha treballat en l’àmbit privat com a advocada especialista en dret societari, 
hipotecari i del sector bancari. Des del 2005, membre de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona. 
 
Des del 2011 és directora executiva de l’Institut Català de les Dones i 
vicepresidenta del Consell Nacional de Dones de Catalunya. Ha participat en 
l’elaboració del Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat 
(2008-2011 i 2012-2015), en el Programa d’intervenció integral contra la 
violència masclista (2012-2015) i en l’elaboració de la Llei d’igualtat efectiva 
de dones i homes del 2015 entre d’altres.  
 
A nivell polític va militar a la Joventut Nacional de Catalunya i a   
Convergència Democràtica de Catalunya fins la seva dissolució. Actualment 
és presidenta del Partit Demòcrata Català a Gràcia. 
 

Núria Ramon i Pérez, directora executiva de l’Institut Català de les Dones  

 
Nascuda a Sabadell l’any 1988. 
 
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster  
en Integració Social i Igualtat d'Oportunitats del Programa de Formació E-
learning de Divulgación Dinámica i  màster en Psicologia Clínica Infanto-
Juvenil, Associació Espanyola de Psicologia Cognitiu-Conductual (AEPCCC) 

 
Des de setembre de 2014 és directora  de la Fundació ACSAR (Associació 
Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats). Del desembre de 2013  al febrer 
de 2015 va formar part de  l’equip de prevenció de trastorns de la conducta 
alimentària de l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB). 
 
En l’àmbit associatiu i de voluntariat ha estat presidenta del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya (2014-2016) (CNJC); membre del Secretariat del 
CNJC referent de les àrees de Gènere, Interculturalitat i Immigració, Salut i 
Educació.(2012-2014); voluntària a l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia 
(ACAB), d’atenció, assessorament i acompanyament a persones amb 
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trastorns alimentaris (2013-2015) i coordinadora general de l’entitat Dona – 
Joves Nacionalistes per a la Igualtat (2013-2017). 
 
Militant del Partit Democràta (PDeCAT) des del Congrés Fundacional de juliol 
de 2016 on exerceix la coordinació del Subàmbit d’Igualtat. 

 
Francesc Esteve i Balagué, director del Gabinet Jurídic de la Generalitat 
  
Nascut a Martorell l’any 1970. 
  
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), diplomatura de 
postgrau en Dret Urbanístic i en Gestió i Dret Local. 
  
Des de juny de 2015 ha estat secretari general del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 
 
Entre 1995 i fins al 2008 va ser secretari dels ajuntaments de Monistrol de 
Montserrat, Castellcir, Sallent, i les Franqueses del Vallès. 
  
Entre 2009 i 2011 ha estat gerent i cap de Gabinet de l’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Premià de Mar. Entre 2011 i 2015 ha estat coordinador 
general de l’Ajuntament de Mataró. 
  
Secretari i tresorer de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), 
ha estat membre de la comissió d’experts per a la redacció de la Llei de 
governs i finances locals de Catalunya. Col•labora amb l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i forma part del Patronat de la Fundació Pi i Sunyer, 
d’Estudis autonòmics i locals. 

 
Maria Mercè Darnaculleta i Gardella, membre de la Comissió Jurídica 
Assessora  
 
Nascuda a Girona l’any 1971. 
 
Professora titular de dret administratiu de la Universitat de Girona. Ha estat 
degana de la Facultat de Dret de la UdG. Premi extraordinari de doctorat.  
 
Experta en dret administratiu de la regulació pública de l’activitat econòmica, 
dret de les infraestructures, dret sancionador i dret del medi ambient. Ha estat 
investigadora visitant a les Universitats de Heidelberg, Konstanz i München, i 
pertany a diversos grups de recerca i xarxes acadèmiques internacionals.  
 
Premi Vilaseca i Marcet de l’Institut d’Estudis Autonòmics (2009) per un treball 
sobre la gestió de les infraestructures aeroportuàries, i menció especial en el 
premi Enric Prat de la Riba (2005). Ha estat becària de l’Alexander von 
Humboldt Stiftung. 
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Margarida Gil i Domènech, membre del Consell de Garanties Estatutàries  
 
Nascuda a Vandellós al 1963. 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Té el títol de Dret Civil 
Català per la Càtedra Duran i Bas de la UB. Té un màster en Direcció Pública 
per ESADE (URL) i posseeix els diplomes en Funció Gerencial en les 
Administracions Públiques per ESADE (URL); a de Dret Internacional per la 
Universitat del País Basc i el Certificat Deutsch als Fremdsprache del Goethe 
Institut.  
 
Ha estat cap dels Serveis Jurídics de l’Associació Catalana de Municipis 
(1987-1989); membre del Consell de Direcció de l’Institut Català del Consum 
(1988-1989); membre de la Comissió legislativa del Consell Assessor del 
Consum (1988-1989); assessora Jurídica a l’Ajuntament de Calafell (1989-
1991).2011 fins a l’actualitat); membre de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa (des de 2011 fins a l’actualitat); membre de la Comissió d’Ètica 
en la Contractació Pública (des de 2014 fins a abril del 2017); membre de la 
Comissió Interdepartamental de la Transparència (des de 2015 fins a 
l'actualitat i membre de la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior i 
Relacions amb la Unió Europea (des de 2015 fins a l'actualitat). 
 
Ha fet diverses publicacions en l'àmbit del Codi de Legislació Sectorial de 
Catalunya, dels informes Pi i Sunyer sobre CCAA, sobre l'aplicació del dret de 
la competència a Catalunya i sobre la Llei de Costes i la seva incidència en les 
competències dels municipis. Ha participat com a ponent i ha impartit diverses 
conferències en l'àmbit del dret públic, transparència, dret d'accés i mediació, 
entre d'altres. Ha dirigit i coordinat jornades especialitzades en matèria de 
simplificació administrativa, contractació pública i diversos seminaris d'estudi i 
pràctica jurídica, entre d'altres. 

 
Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge 
 
Meritxell Masó i Carbó, secretària general del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
  
Nascuda a Girona el 18 d’agost de 1965. 
 
Llicenciada en Dret i màster en Direcció Pública- Executive Master in Public 
Administration-EMPA (ESADE). Màster en Dret Públic i Organització 
Administrativa (UPF). Diplomada en Desenvolupament Directiu (ESADE); 
diploma universitari de Postgrau en Administració Pública (UPF). 
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Des de gener de 2013 i fins a l’actualitat ha estat secretària d’Administració i 
Funció Pública. Entre 2015 i 2016 va ser directora de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya. Entre 2011 i 2013 va ser directora de Serveis del 
Departament d'Interior. Fins al 2010 va ser cap del Servei de Gestió 
Administrativa de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Prèviament 
va ser responsable de Coordinació Administrativa del Servei Català de Trànsit; 
secretària executiva de l’Institut Català de Seguretat Viària i responsable de 
Relacions Institucionals de la Secretaria General de Joventut. 
 
En l’àmbit docent, és professora associada de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, en el Departament d’Organització d’Empreses, i directora del 
“Máster en Gestión Pública” de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC, Perú). També ha estat formadora de l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya així com d'altres institucions i organismes. 
  
Ha estat vicepresidenta de l’Associació Catalana de Gestió Pública. 
 
Ester Obach i Medrano, secretària d’Administració i Funció Pública 
 
Nascuda a Barcelona el 1963. 
  
És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona i màster en Direcció Pública per ESADE. 
  
És funcionària de la Generalitat de Catalunya des del 1992. Des de l’any 2016 
ha estat directora general de Modernització i Innovació de l’Administració al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i 
anteriorment havia exercit diversos càrrecs en el Departament de la 
Presidència, entre els quals subdirectora general d’Afers Interdepartamentals 
(2000-2001) i responsable de Seguiment i Avaluació (2004-2012). També ha 
estat directora general d’Organització de l’Administració (2001-2004) al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i directora general de 
Política i Promoció Econòmica del Departament d’Economia i Coneixement. 

 

Departament d’Empresa i Coneixement 
 
Àngels Chacón, directora general d’Indústria del Departament d’Empresa 
i Coneixement 

   
Nascuda a Igualada l’any 1968. 
 
És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i té formació 
especialitzada en Comerç Exterior. Des de l’any 2015 és tinenta d’alcalde i 
regidora de Dinamització Econòmica, Coneixement, Internacionalització i 
Interior de l’Ajuntament d’Igualada. També és coordinadora del Projecte 
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URBACT Retailink sobre la innovació en l’oferta comercial a les ciutats 
mitjanes. A banda d’aquesta activitat, des de l’any 2008 ocupa el càrrec de 
directora executiva del Centre de Simulació 4D Health per a la innovació en la 
seguretat del pacient.  
 
Prèviament, entre el 2011 i el 2015 va ser tinenta d’alcalde i regidora de 
Dinamització Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament d’Igualada. En 
aquests mateixos anys també va ser coordinadora del Projecte URBACT 3D 
Cities sobre creixement econòmic i innovació en l’àmbit de la salut.  
 
Els anys previs al 2011, Chacón va desenvolupar la seva trajectòria 
professional en empreses del sector privat del sector paperer i també va ser la 
gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia des del 2008 fins al 2011.  
 

Joan Romero, conseller delegat d’ACCIÓ 
 
Nascut a Barcelona l’any 1972.  
 
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, màster en Direcció 
d’Operacions, i Diplomatura DAF en Direcció d’Operacions i Innovació per 
ESADE. Ha estat professor d’Economia Mundial i Espanyola a la Universitat 
de Barcelona. 
 
Va treballar en el sector bancari i en el sector de la consultoria estratègica 
abans d’incorporar-se al Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
(CIDEM) de la Generalitat de Catalunya, del qual va ser el director de 
Planificació. Amb la constitució d’ACCIÓ com a agència del Govern de la 
Generalitat de Catalunya per impulsar la competitivitat empresarial a través de 
la innovació i la internacionalització, ocupà el càrrec de secretari executiu de 
l’organització i posteriorment el de director executiu. 
 
Ha participat en l’elaboració de diversos plans de suport a l’empresa, entre els 
quals destaquen els diversos Plans de Recerca i Innovació de Catalunya, el 
Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, els diferents Plans estratègics 
que han impulsat CIDEM i ACCIÓ en els darrers 15 anys i el Pacte Nacional 
per la Indústria. També ha dirigit els Informes Anuals de l’R+D i la Innovació a 
Catalunya, el Baròmetre de la Innovació a Catalunya i ha col·laborat en 
diferents anàlisis de la situació competitiva de Catalunya des d’una 
perspectiva internacional, destacant Reviews of Regional Innovation – 
Catalonia de l’OCDE i el Catalonia in World Competitiveness  de l’IMD. 
 


