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El Govern impulsa una llei que garanteixi els drets de 
la gent gran i millori les polítiques adreçades a aquest 
col·lectiu 
 

 La iniciativa legislativa neix de la necessitat d’adaptar la societat 
catalana a l’envelliment i servirà per definir els principis rectors de 
les polítiques a favor de les persones grans  

 
 La llei vol donar resposta a necessitats personals molt diferents 

en funció, per exemple, de l’estat de salut, capacitat cognitiva, 
condició econòmica, nivell d’apoderament, informació i capacitat 
d’autoprotecció   

 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per a 
l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment. La futura normativa preveu 
fixar les bases que han de regir les actuacions del Govern adreçades a la gent 
gran. Concretament, preveu abordar la participació social i institucional 
d’aquest col·lectiu, promoure els seus drets, definir l’acompanyament en el 
trànsit a la vellesa i prevenir i protegir contra maltractaments. 
 
El Govern, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha 
endegat aquesta iniciativa per aconseguir una millora del col·lectiu de 
persones grans mitjançant un catàleg que reculli els seus drets en tots els 
àmbits materials que els afecten. Per fer-ho, preveu assolir una configuració 
de les polítiques públiques adreçades a la gent gran d’abast 
multidepartamental i multidisciplinari, que superi la visió fragmentada sectorial 
actual. Finalment, també es reforçaran els mecanismes per fer front a les 
situacions de maltractament envers les persones grans. 
 
La memòria preliminar destaca la necessitat d’una llei concreta que respongui 
al context actual, en què l’allargament de l’esperança de vida fa que el grup de 
persones grans sigui cada vegada més nombrós. En aquest sentit, també 
posa de manifest que l’increment de les possibilitats de vida activa, les 
expectatives a nivell individual i familiar, la varietat de possibilitats al seu abast 
i la diversitat de les seves necessitats, fan que no es pugui parlar de la gent 
gran o persones grans com un col·lectiu homogeni, sinó tot el contrari. Per 
això cal donar resposta a necessitats personals molt diferents en funció, per 
exemple, de l’estat de salut, capacitat cognitiva, condició econòmica, nivell 
d’apoderament, informació i capacitat d’autoprotecció.   
 
Amb aquesta iniciativa legislativa també es dona compliment a la Moció 46/XI 
del Parlament de Catalunya, que insta al Govern a presentar un projecte de 
llei de la gent gran. 
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El Govern aprova la memòria preliminar d’un 
avantprojecte de llei per a la igualtat de les persones 
amb discapacitat sensorial quant a successions 
 

 L’Executiu evitarà l’estigmatització a través del llenguatge jurídic i 
suprimirà la referència a persones “sordes, cegues o mudes” 

 
El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar d’un avantprojecte de llei 
per evitar la discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en 
matèria de successions. El canvi d’aquesta norma pretén eliminar les 
restriccions que el Codi civil estableix a les persones amb discapacitat 
sensorial a l’hora de realitzar actes de naturalesa successòria com atorgar 
testament, ordenar les últimes voluntats, o en la intervenció com a testimonis 
en l’atorgament d’un testament aliè, i situar-les en el mateix pla d’igualtat que 
les persones que no tenen discapacitats sensorials. 
 
En aquest sentit, la modificació de la norma suprimirà l’exigència de testimonis 
en el testament notarial quan el testador sigui una persona amb discapacitat 
sensorial. També suprimirà la prohibició per a les persones cegues d’atorgar 
un testament tancat i permetrà que les persones amb discapacitat sensorial 
puguin intervenir en qualitat de testimoni en l’atorgament de testament per 
altri.  
 
Adaptar la legislació als avenços tecnològics 
 
Actualment, els avenços tecnològics permeten suplir les mancances 
sensorials amb alternatives de comunicació no verbal o amb l’ús de mitjans 
tecnològics que atorguen una fiabilitat i una seguretat jurídica equivalent a la 
que té lloc quan qui es manifesta és una persona sense discapacitat sensorial.  
 
En qualsevol cas, la memòria preliminar de l’Avantprojecte estableix que sigui 
el notari qui, en cada cas i en funció de les circumstàncies personals de 
l’atorgant, valori quina és la seva capacitat sensorial, igual com ho fa respecte 
de les persones que no pateixen cap discapacitat. 
 
Evitar l’estigmatització a través del llenguatge jurídic 
 
La iniciativa legislativa també suprimirà expressions recollides en el Codi civil 
que identifiquen les persones com a sordes, cegues o mudes, perquè la seva 
desaparició pot contribuir a eliminar l’estigmatització que deriva d’aquestes 
discapacitats.  
 
 
 
Modificació del Codi civil 
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Amb aquesta iniciativa, el Govern dona compliment a la Resolució 683/XI, de 
25 de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de drets i la 
no-discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, mitjançant la 
qual el Parlament va instar al Govern a estudiar i presentar la modificació del 
Codi civil de Catalunya per fer efectiu el dret de no-discriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial en matèria testamentària. 
 
Aquest canvi normatiu, promogut pel Departament de Justícia, requerirà la 
modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions, aprovat per la Llei 10/2008, de 10 de juliol.  
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El Govern crea el Programa per a la gestió de la Renda 
Garantida, que permet contractar 403 persones 
 

 El Govern n’ha acordat la creació, que establirà tots els 
mecanismes de gestió de la prestació 

 

El Govern ha acordat la creació del Programa per a la gestió de la Renda 
Garantida de Ciutadania, que permetrà contractar 403 persones en data 1 de 
setembre per dur a terme les tasques associades a la gestió d’aquesta 
prestació, com les tasques d’informació i assessorament, la recepció de 
demandes o la gestió de sol·licituds. 
 
El nou personal es repartirà entre les unitats i serveis encarregats de gestionar 
de la Renda Garantida de Ciutadania. D’aquesta manera, el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, la Direcció General d'Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa,  la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària i les Oficines d’Atenció Ciutadana, la Direcció General de 
Protecció Social rebran el reforç de professionals necessari per donar 
resposta al desplegament d’aquest nou dret social. Al seu torn, la millora del 
dimensionament dels professionals dels serveis socials associada al 
Contracte Programa del Departament, completarà la cobertura de necessitats. 
 
La Renda Garantida de Ciutadania és un nou dret subjectiu que vol lluitar 
contra les desigualtats i garantir que totes les persones que viuen en situació 
de vulnerabilitat tinguin els ingressos mínims necessaris. Aquesta xifra 
s’estableix en base a l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya, que 
actualment és de 664 euros al mes. Tot i així, l’aplicació d’aquesta nova 
prestació serà gradual. A partir del 15 de setembre els beneficiaris cobraran 
un 85% de la prestació, una xifra que anirà augmentant fins arribar al 100% a 
l’abril de 2020. D’aquesta manera, els primers perceptors cobraran 564€ al 
mes en cas de tractar-se d’una persona sola, 836 euros en cas de dos adults i 
75 euros més per infant fins a un màxim de 3. 
 
Així doncs, a partir de l’aplicació de la Renda Garantida, totes aquelles 
persones que compleixin els requisits podran sol·licitar aquesta prestació i 
rebre aquest import alhora que duen a terme un pla d’inserció laboral o social, 
en el cas de ser persones que en aquell moment no puguin treballar. En cas 
de no seguir aquest pla, els beneficiaris perdrien 150 euros de la Renda. 
 
Amb aquesta política, el Govern vol posar un topall mínim d’ingressos per a 
totes les persones. Així doncs i en coherència amb aquesta voluntat, a partir 
d’aquest setembre totes les prestacions passaran a complementar-se fins 
arribar a 564 euros -664 euros a l’abril de 2020- per a totes aquelles persones 
sense ingressos ni patrimoni excepte el domicili habitual.  
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La nova prestació es podrà començar a sol·licitar a partir del 15 de setembre. 
Per fer-ho, les persones interessades hauran de demanar cita prèvia a través 
de la web rendagarantida.gencat.cat o trucant a un telèfon gratuït. Un cop 
sol·licitada la cita prèvia, es dirigirà a les persones demandants, segons el seu 
perfil, a una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya o bé a una Oficina 
d’Afers Socials i Famílies on hauran d’entregar tota la documentació 
necessària per cursar la sol·licitud de la Renda Garantida. Finalment i en 
funció de la realitat de la persona demandant, aquesta sol·licitud serà tramesa 
a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l'Autoempresa o a la Direcció General de Protecció Social, que avaluaran la 
documentació aportada i resoldran la sol·licitud. 
 
Existeixen, però, dues excepcions en el procés de sol·licituds i és que els 
actuals beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció o de complements de 
Pensions No Contributives passaran automàticament a percebre la Renda 
Garantida de Ciutadania o el complement. 
 
La Renda Garantida de Ciutadania va ser aprovada el passat 13 de juliol per 
unanimitat al Parlament de Catalunya a proposta del Govern de la Generalitat, 
que a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies havia 
negociat un acord amb la comissió promotora de la ILP. 
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El Govern inicia els tràmits per aprovar el decret que 
facilitarà que les infermeres continuïn usant i indicant 
medicaments 
 

 El decret donarà seguretat jurídica a les infermeres i infermers 
que, dins de la seva actuació professional quotidiana, indiquen o 
usen medicaments i productes sanitaris als centres i serveis 
sanitaris públics i privats del país 

 
El Govern ha acordat l’obertura de la consulta pública prèvia a l’aprovació del 
decret pel qual es regularà la indicació, ús i autorització de dispensació de 
medicaments i productes sanitaris a Catalunya per part de les infermeres i els 
infermers. A efectes pràctics, això suposa l’inici dels tràmits per part del 
Govern per elaborar i aprovar aquesta normativa que ha de facilitar que les 
infermeres i infermers continuïn usant i indicant medicaments.  
 
Aquest pas és l’habitual abans de tramitar i aprovar qualsevol normativa 
d’aquest tipus, i serveix per oferir un espai d’informació i debat amb la 
ciutadania a través del Portal de la Transparència. En aquest sentit, en aquest 
tràmit s’exposen, entre d’altres, els problemes que es pretenen solucionar 
amb l’aprovació d’aquest decret, els objectius que té i les possibles solucions 
alternatives. 
 
Aquest projecte de decret donarà seguretat jurídica a les infermeres i 
infermers que, dins de la seva actuació professional quotidiana, indiquen o 
usen medicaments i productes sanitaris als centres i serveis sanitaris públics i 
privats del país.  
 
A grans trets, la normativa donarà cobertura legal perquè les infermeres i els 
infermers puguin indicar i usar productes sanitaris i medicaments que 
actualment no estan subjectes a prescripció mèdica sense que sigui 
necessària l’autorització expressa d’un metge. En el cas dels medicaments 
subjectes a prescripció mèdica, el text preveu que les infermeres i els 
infermers puguin indicar-ne i usar-ne en els seus àmbits d’actuació 
professional, en el marc de protocols clínics amb el suport d’un diagnòstic 
mèdic previ. D’aquesta manera, es blinda amb seguretat jurídica unes 
activitats que ja es feien habitualment a Catalunya i que un reial decret estatal 
aprovat el 2015 havia deixat sense empara. 
  
El projecte de decret beneficiarà la cohesió dels equips assistencials, ja que 
garantirà la seguretat jurídica dels seus integrants, i posa en valor el treball en 
equip i les relacions interprofessionals que es donen entre els professionals 
mèdics i d’infermeria, establint una col·laboració mútua en aquesta pràctica. 
En concret pel que fa als medicaments subjectes a prescripció mèdica, el 
projecte de decret fonamenta el desplegament de l’ús i la indicació d’aquests 
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fàrmacs en l’acord entre les dues principals professions sanitàries. A més, 
suposarà una millora de la qualitat i de la continuïtat assistencial, mantenint la 
seguretat clínica actual. 
  
El projecte de decret esdevé un text robust que recull perfectament la realitat 
sobre aquesta activitat que es dona de manera habitual i exitosa en el si dels 
equips professionals. Aquest text, que ara inicia la seva tramitació, esdevindrà 
per al col·lectiu d’infermeria l’assoliment d’un reconeixement llargament 
demanat. 
  
Què diu el decret? 
 
El decret entén la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i 
productes sanitaris com aquelles activitats resultat d’un procés que inclou la 
valoració prèvia del problema de salut que presenta la persona atesa. Les 
condicions que es regulen es basen en els principis de garantia de la 
seguretat clínica dels pacients i de la pròpia seguretat jurídica dels 
professionals. 
  
El decret estableix que no sigui necessari acreditar cap formació addicional al 
grau universitari per tal que les infermeres i els infermers puguin usar 
medicaments que no requereixen recepta o productes sanitaris d’ús habitual 
en el seu exercici professional. En el cas dels medicaments subjectes a 
prescripció mèdica, el projecte de decret preveu la creació, en el si del 
Departament de Salut, de la Comissió de Pràctica Assistencial integrada per 
representants dels Consells de Col·legis d’Infermeres i de Metges i, 
eventualment, per representants de les societats científiques. Aquesta 
Comissió tindrà com a funcions destacades determinar els àmbits on sigui 
necessari desplegar l’activitat d’indicació i ús de medicaments per part de les 
infermeres, així com acordar, per a cada àmbit, la formació específica i/o 
l’experiència que hauran d’acreditar aquestes professionals per dur-la a terme. 
Una altra funció serà acordar els requisits mínims que hauran de complir els 
protocols que guiaran la indicació i l’ús de medicaments per part de les 
infermeres en els àmbits que es determinin. 
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El Govern aprova la creació del Consell Català de 
l’Alimentació 
 

 L’objectiu d’aquest nou òrgan és analitzar i debatre els reptes de 
sostenibilitat, socials, ambientals i tecnològics del sector 
agroalimentari català 
 

 Amb la creació d’aquest Consell es posen les bases d’una nova 
política alimentària de país basada en la producció local 
d’aliments i que articula tots els agents de la cadena alimentària 

 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la creació del Consell Català de 
l’Alimentació com a òrgan d’assessorament i de participació institucional en 
matèria d’agroalimentació. Aquest Consell, col·legiat i adscrit al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, té l’objectiu d’analitzar i debatre 
els reptes de caire social, ambiental, empresarial i tecnològic als quals ha de 
fer front el sector agroalimentari català, perquè s’abordin de forma participada, 
previsora, eficaç, equilibrada i sostenible. 

Amb la creació del Consell Català de l’Alimentació es posen les bases d’una 
nova política alimentària de país basada en la producció local d’aliments i que 
articula tots els agents de la cadena alimentària.  

En formaran part representants de les organitzacions professionals agràries 
més representatives, les institucions, els col·legis professionals i les 
associacions l’activitat de les quals té relació directa amb l’alimentació a 
Catalunya. 

El Consell actuarà com a observatori de l’agroalimentació, amb una visió 
transversal, que permeti proposar les mesures necessàries per a 
l’aprofitament de totes les oportunitats per impulsar una política alimentària 
que respongui a les demandes dels consumidors i alhora potenciï el teixit 
productiu català, sobre la base de la seguretat i la qualitat dels aliments. 

 

Les funcions del Consell Català de l’Alimentació són les següents: 

 Esdevenir el fòrum d’anàlisi i debat de les qüestions relacionades amb les 
polítiques públiques agroalimentàries. 

 Formular propostes per afavorir l’equilibri i la transparència en les relacions 
de la cadena alimentària i que permetin el desenvolupament correcte i 
equitatiu de totes les baules. 

 Formular propostes relacionades amb la comercialització, el foment i la 
promoció dels productes agroalimentaris catalans, inclosos els reconeguts 
amb qualitat diferenciada, amb l’agricultura de proximitat i amb l’agricultura 
ecològica, tant per al mercat intern com per a l’exportació. 
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 Analitzar les mesures que es defineixin en altres instàncies o 
administracions i que puguin afectar l’agroalimentació, així com presentar 
propostes d’actuació. 

 Actuar com a òrgan assessor en l’elaboració de les polítiques que fomentin 
la sostenibilitat, la responsabilitat social, la lluita contra el malbaratament 
en tots els àmbits de la cadena agroalimentària i proporcionar aliments 
sans i segurs a la ciutadania. 

 Recollir propostes de promoció de la dieta mediterrània i foment dels  
hàbits alimentaris saludables i sostenible entre la ciutadania, integrant-hi 
tots els agents de la cadena agroalimentària. 

 Formular propostes de promoció i foment de la vàlua del patrimoni 
gastronòmic català com a element vertebrador de la producció 
agroalimentària i de la resta de la cadena. 

 Participar en l’establiment de les bases necessàries per estimular la 
competitivitat de les empreses vinculades a la cadena agroalimentària; 
fomentant la innovació, en base al trinomi salut, nutrició i gastronomia. 

 Donar una visió transversal, que permeti analitzar i proposar les mesures 
d’innovació necessàries per a l’aprofitament de totes les oportunitats dels 
mercats i per oferir les millors condicions de qualitat i sostenibilitat. 

 Proposar actuacions que fomentin la qualitat agroalimentària dels 
productes en les diferents fases de la cadena agroalimentària. 

 Fomentar la seguretat alimentària i la disponibilitat dels aliments envers els 
consumidors. 
 

El Consell Català de l’Alimentació estarà format per 4 comissions: la Comissió 
de la Cadena Agroalimentària; la Comissió de Competitivitat i 
Internacionalització Alimentàries; la Comissió de Gastronomia i Territori, i la 
Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat, en les quals participaran entitats 
referents i representatives de cada àmbit. 
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El Govern aprova el Contracte Programa d’FGC per al 
període 2017-2021 
 

 Entre els objectius estratègics dels pròxims anys hi ha la compra 
dels 15 nous trens que han de donar servei a la línia del Vallès 
 

 
El Govern ha aprovat el Contracte Programa de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) per al període 2017-2021, que permetrà l’empresa 
pública fer front a les inversions i explotacions previstes d’acord amb les 
funcions que té encomanades en el marc de la normativa vigent. Entre els 
objectius estratègics dels pròxims anys hi ha la compra de 15 nous trens que 
han de donar servei a la línia del Vallès, atès l’increment de demanda 
experimentat pels perllongaments de Terrassa i Sabadell. 
 
El Contracte Programa és, juntament amb el Pla d’Actuació Empresarial 
d’FGC, l’instrument econòmic de gestió empresarial que ha de permetre el 
compliment dels criteris de rendibilitat, eficiència i productivitat i fer efectiva 
l’autonomia de gestió que la Llei reconeix a FGC en tots els àmbits de la 
gestió dels serveis i activitats empresarials que exerceix per encàrrec del 
Govern. 
 
En el seu Pla d’Actuació FGC estableix que els seus objectius estratègics per 
al període són: 
 

 Assegurar la prestació del servei que té encomanat maximitzant 
l’aprofitament de la infraestructura existent i vetllant per la qualitat, 
seguretat i fiabilitat. 

 Gestionar de forma eficient els serveis i responsabilitats que té 
encomanats maximitzant el rendiment dels recursos pressupostaris. 

 Reforçar el compromís d’FGC amb la societat. 

 Adaptar la plantilla d’FGC als nous requeriments, assegurar l’adequat 
dimensionament i disponibilitat de la plantilla, tant en nombre com en 
competència professional, per  fer front al servei encomanat així com a 
aquelles necessitats conjunturals o nous requeriments que calgui 
atendre. 

 
Les aportacions econòmiques recollides en el Contracte Programa amb la 
Generalitat per al període 2017-2021 són: 
 
 

 
 

 (milers d'euros) 2017 2018 2019 2020 2021

APORTACIONS 185.056,0 187.971,6 185.148,2 161.763,3 152.880,1

Les aportacions de l'any 2017 són les previstes en els Pressupostos de la Generalitat 
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Aquestes aportacions financen els dos programes pressupostaris d’FGC: 
 

 Programa 522 – Infraestructures ferroviàries: que comprèn les activitats 
de les Línies Metropolitanes d’FGC, la línia de Lleida-La Pobla de 
Segur i Infraestructures ferroviàries d’FGC. 

 

 Programa 651 – Ordenació, foment i promoció turística: que comprèn 
les activitats d’explotació de les estacions d’esquí de La Molina, d’Espot 
i Port Ainé, les explotacions de la Vall de Núria, de Montserrat i del 
Ferrocarril turístic de l’Alt Llobregat. 
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El Govern garantirà el dret de defensa dels membres 
del Govern, dels alts càrrecs i empleats públics de 
l’Administració de la Generalitat 
 

 L’acord protegirà els treballadors públics en els procediments 
judicials sempre que actuïn en l’exercici de les seves funcions i 
d’acord amb els interessos generals de l’Administració de la 
Generalitat 

 
 L’acord assegura per a la Generalitat un procediment, que ja tenen 

l’Administració de l’Estat i altres comunitats autònomes,  per 
salvaguardar la defensa dels interessos generals de la Generalitat 
i assegurar l’absència de conflicte d’interessos en el procediment 
concret 

 
El Govern ha aprovat un acord amb relació al dret de defensa dels membres 
del Govern, dels alts càrrecs i empleats públics de l’Administració de la 
Generalitat per tal de garantir el dret de defensa de les autoritats i personal 
públic en els procediments se segueixin davant qualsevol ordre jurisdiccional, 
sempre que actuïn en l’exercici legítim de les seves funcions i d’acord amb els 
interessos generals de l’Administració de la Generalitat. 
 
El dret a la defensa de les autoritats i personal públic, en exercici de les seves 
funcions, té una doble raó de ser: per un costat, salvaguardar la imparcialitat i 
objectivitat dels servidors públics i, per l’altre, preservar l’interès general que hi 
ha en qualsevol actuació administrativa desenvolupada per col·lectius de 
servidors públics, de manera que no estaria justificat fer una aplicació 
diferenciada entre el col·lectiu d’autoritats i els d’empleats públics que en el 
seu conjunt integren l’anomenat grup de servidors públics.  
 
El present acord estableix que en els supòsits previstos a l’article 9.2 de la Llei 
la representació i defensa jurídica dels membres del Govern, dels alts càrrecs 
i dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat poden ser 
encarregats a advocats externs en els supòsits de procediments davant 
qualsevol ordre jurisdiccional per raó de la naturalesa de la qüestió debatuda i 
de l’organisme afectat, d’acord amb l’article 7.2 de la Llei 7/1996. En aquests 
casos la contractació serà realitzada pel Departament on presti serveis la 
persona afectada.  
 
Tal i com consta ja en l’Administració de l’Estat, i la majoria de comunitats 
autònomes, amb aquest Acord es preveu també per a la Generalitat un 
procediment per assegurar que aquesta defensa processal estigui sempre 
subordinada a la seva compatibilitat amb la defensa dels drets i interessos 
generals de la Generalitat i verificar l’absència de conflicte d’interessos en el 
procediment concret. 
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El Govern acorda un seguit de mesures per fer front a 
l’amenaça de l’Estat de retirar el FLA 
 

 Presentarà un doble recurs davant del Tribunal Suprem i el 
Tribunal Constitucional contra les mesures acordades pel Govern 
espanyol com a pas previ i necessari per acudir a les instàncies 
internacionals 

 

 L’Executiu prioritzarà la protecció dels empleats i no facilitarà la 
llista de funcionaris que li reclama el Govern de l’Estat 

 

 Apel.la al Govern espanyol a no tallar el finançament del FLA 
alhora que es compromet a continuar informant sobre com 
gestiona la seva despesa 

 
 
El Govern ha acordat donar resposta a l’acord de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, aprovat el passat divendres, on 
s’adoptaven noves mesures addicionals perquè Catalunya pugui accedir al 
FLA, amb un seguit de mesures. 
 
En primer lloc, i davant la nova amenaça del Govern de l’Estat, el Govern 
presentarà un doble recurs davant del Tribunal Suprem i el Tribunal 
Constitucional com a primer pas per acudir a totes les instàncies 
internacionals, contra aquest nou atac al nostre Govern i aquest càstig al 
poble de Catalunya. 
 
L’Executiu reitera el seu compromís amb prioritzar la protecció dels funcionaris 
i insisteix que seran els membres d’aquest Govern els que assumiran totes i 
cadascuna de les responsabilitats que es deriven d’aquest decret.  En aquest 
sentit, el Govern es nega rotundament a facilitar la llista de funcionaris que 
reclama l’Executiu espanyol al·legant que són els membres del Govern els 
únics que  assumeixen la responsabilitat dels actes del Govern. 
 
Així mateix, en la disposició s’apel·la un cop mes al Govern de l’Estat a no 
castigar els més dèbils tallant el finançament del FLA que serveix, recorda 
l’Executiu, per pagar els serveis a les persones grans, les farmàcies i altres 
proveïdors que compleixen puntualment amb les seves obligacions. 
 
Finalment, el Govern es compromet a informar com ha fet fins ara, de tot allò 
que fa referència a la seva despesa. La prioritat del Govern és deixar clar a la 
comunitat internacional, als ciutadans i a cadascun dels nostres proveïdors, 
que el Govern gestiona els seus recursos amb el màxim rigor i es compromet 
a fer tot el possible perquè les decisions arbitràries del Govern Espanyol no 
afectin la ciutadania.  
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NOMENAMENTS 

 
Jordi Vergés i Camps, director general d'Anàlisi i Prospectiva del 
Departament de la Presidència 
 
Nascut a Barcelona l’any 1975. 
 
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), Màster en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) i Màster en Diplomàcia i Acció Exterior per la UPF i 
l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). Va cursar el programa 
Multiregional International Business Programme (MIBP) a la University of 
Wales Swansea. 
 
És funcionari de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2000, on ha 
desenvolupat la major part de la seva carrera professional. S’ha especialitzat 
en el camp de l’avaluació de les polítiques públiques. Ha ocupat diversos llocs 
relacionats amb aquest àmbit a la Direcció General de Seguretat Ciutadana i 
al Gabinet Tècnic del Departament d’Interior, i a l’Àrea de Millora de la 
Regulació i a la Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva del Departament de la 
Presidència, on actualment és Coordinador de programes de prospectiva. 
També ha col·laborat amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a 
professor de diverses assignatures relacionades amb la planificació, 
l’avaluació i la gestió econòmica a l'Administració Pública. 

 

Eric Hauck, delegat del Govern de la Generalitat a Croàcia  

 
Nascut a Saarland (Alemanya) l’any 1968. 
 
Va estudiar Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i té un 
màster en Direcció d’organitzacions esportives per l’Université Claude Bernard 
1 de Lió (França).  
 
Fins a l’actualitat ha estat director de comunicació de la Fundació Princesa de 
Girona. El 2014 va ser cofundador a Barcelona de la seu local d’Impact Hub, 
el moviment més important a escala mundial en l’ecosistema dels espais de 
cocreació per a emprenedors socials. Anteriorment, va dirigir la comunicació 
de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (2008-2013), i 
de la Fundació Fòrum Universal de les Cultures (2004-2007). Del 1988 al 
2002, va ser responsable de projectes del Comitè Olímpic Internacional a 
Lausanne (Suïssa), i de  director de cooperació internacional de l’Ajuntament 
de Barcelona a Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina), del 1995 al 1999. 
 
Entre els anys 1988 i 1995, Hauck va ser cap de la secció d’Internacional al 
diari Avui exercint com a corresponsal diplomàtic per a l’Europa de l’Est durant 
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la caiguda del Mur de Berlín. També reporter de guerra a Romania, la primera 
Guerra del Golf, Iraq, els Balcans i el final de l’Apartheid a Sudàfrica.  
 
Lluís Baulenas, secretari general del Departament d'Ensenyament 

 
Nascut a Caldes de Montubi  l’any 1963. 

 
És llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i 
catedràtic de matemàtiques d’ensenyament secundari. També és diplomat en 
Gestió Gerencial de les Administracions Públiques per ESADE.  

 
Al gener de 2016 va ser nomenat director general de Centres Públics per la 
consellera Meritxell Ruiz, càrrec que ha exercit fins a data d’avui. Prèviament, 
de febrer de 2011 fins ésser nomenat director de Centres Públics, va ser 
director dels serveis territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental. Així 
mateix, ha exercit diferents càrrecs en l’àmbit educatiu. Entre 2004 i 2011 va 
ser inspector d’educació; entre 1992 i 2004 va dirigir l’Institut Ramon Casas i 
Carbó; i anteriorment va exercir com a professor de matemàtiques en dos 
centres educatius de Vic.  
  
Alhora, ha participat en el projecte per a la millora de la qualitat dels centres 
educatius; ha estat dinamitzador de xarxes de centres amb pla d’autonomia; 
ponent en programes de formació inicial per  a l’exercici de la funció directiva; i 
formador de seminaris de suport a la gestió de centres de secundària. 

 

Joan Mateo, nomenat nou secretari de Polítiques Educatives del 
Departament d'Ensenyament 
 
Nascut a Barcelona l’any 1947. 
 
Catedràtic de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, en 
l’especialitat Medició i Avaluació Educativa, de la Facultat de Pedagogia de la 
Universitat de Barcelona. També és llicenciat en Filosofia i Ciències de 
l’Educació, en Psicologia i doctor en Pedagogia, totes tres formacions 
desenvolupades a la Universitat de Barcelona. 
 
Joan Mateo Andrés ja va ocupar aquest càrrec durant la legislatura de la 
consellera Irene Rigau, que el va nomenar el gener de 2013. Des de febrer de 
2011, Mateo és també president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu del Departament d'Ensenyament. 
 
La relació de Joan Mateo amb el món de l’educació és extensa. Ha estat degà 
de la Facultat de Pedagogia de la UB entre els anys 2004 i 2009, cap del 
Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la UB 
(1993-1999), director de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB (1999-



 

 

Acords de Govern. 25.07.2017  

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

 

17 

2004) i director del Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària de la UB 
(2004-2009). 
 
També ha estat membre del Consell Escolar de Catalunya (CEC). Destaca en 
el seu extens currículum les nombroses publicacions en què ha participat. 
Joan Mateo ha dirigit 15 tesis i és autor de més de 60 articles i 10 llibres, la 
majoria dels quals dedicats a la metodologia de la recerca i a la medició i 
avaluació educativa. Recentment ha participat en el debat participatiu Ara és 
demà, vehiculat pel CEC, amb la ponència L’arquitectura del sistema educatiu. 
 
Entre els títols publicats per Joan Mateo destaquen Medición y Evaluación 
educativa (2008), Evaluación de Competencias en A. Bolivar “Competencias 
Básicas” (2010), La nueva naturaleza del aprendizaje y la evaluación en el 
contexto del desarrollo competencial. Retos europeos en la Educación del 
siglo XXI (2011) i Evaluation tools within the European Higher Education Area 
(EHEA). An assessment guide for evaluating the competences of the Final 
Year Project in Social Sciences (2012). 
 
 
Antoni Massegú, nou director general de Centres Públics al Departament 
d’Ensenyament 
 
Nascut a Manresa l’any 1974. 
 
És llicenciat en Matemàtiques i ha estat professor de matemàtiques dels 
instituts Lacetània i Milà i Fontanals, així com director de l’institut Cal Gravat 
de Manresa. 
 
Des de febrer de 2016, Massegú ha estat director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a la Catalunya Central. Massegú també ha participat en el 
programa de doctorat Matemàtica Aplicada de la Universitat Politècnica de 
Catalunya en diferents cursos i seminaris com “Seminari de teoria de matrius”, 
“Seminari de teoria de jocs” i “Teoria de nombres, cossos finits i corbes 
el·líptiques”. 
 
Maria Dolors Portús, secretària general del Departament de Cultura 
 
Nascuda a Torelló l’any 1951. 
 
Llicenciada en Geografia i Història (Història medieval) per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la 
Universitat de Barcelona. Ha realitzat dos mòduls de Postgrau en Planificació i 
Gestió de Biblioteques a la Universitat Pompeu Fabra, de Planificació 
estratègica i gestió de recursos d' informació i de Gestió de recursos humans, 
físics i financers. 
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Ha estat gerent de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona (2014-
2016). Dins el Departament de Cultura, ha estat cap del Gabinet Tècnic (2011-
2013); cap de l'Àrea de Suport Tècnic (2007-2011); cap de Servei de 
Cooperació Bibliotecària (2005-2007); cap del Servei de Biblioteques (1995 - 
2005). Anteriorment, també va ser cap de Biblioteques de la Diputació de 
Girona (1980-1992) i va treballar a la Biblioteca de l'Escola d'Arquitectura de 
Barcelona (Universitat de Barcelona) i a la Biblioteca de l’Escola Santa Teresa 
de Jesús de Barcelona. 
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Altres Acords de Govern 
 
Encarregat a l’AIReF l’informe que avaluï l’impacte de la resolució 
anticipada de la concessió de l’Eix Transversal 

 
El Govern ha acordat encarregar a l’AIReF (Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal) l’elaboració d’un estudi sobre l’impacte que tindria en 
el dèficit i en el deute de la Generalitat la resolució anticipada del contracte de 
concessió de l’Eix Transversal (tram de la via preferent C-25 que transita entre 
Cervera i Caldes de Malavella).  
 
El contracte preveu la possibilitat que, en arribar al desè any de vigència de la 
concessió (2017), la Generalitat pugui revertir-la pagant un import a l’empresa 
concessionària. D’acord amb les estimacions del departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, la reversió del contracte tindria, 
inicialment, un impacte negatiu en el dèficit i el deute de la Generalitat, però 
en els exercicis futurs —la concessió finalitza l’any 2040— comportaria un 
important estalvi. 
 
El departament vol disposar d’un estudi que quantifiqui de forma acurada 
l’impacte sobre el dèficit que tindria la resolució anticipada de la concessió a 
l’any 2017 comparant-lo amb el cost que suposaria mantenir-la.  
 
L’estudi s’encarregarà a l’AIReF per la seva condició d’organisme independent 
i perquè una de les seves competències és, precisament, elaborar estudis que 
li puguin sol·licitar les comunitats autònomes sobre temes del seu àmbit 
competencial. Tindrà un cost de 45.334 euros i un termini d’execució 
aproximat de deu setmanes, a comptar a partir que es comuniqui formalment 
a l’AIReF l’acceptació del contracte. 
 
Aprovat el canvi de denominació i adequació d’estructura, funcions i 
funcionament del Consell Assessor de l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques  
 

El Govern també ha aprovat avui que el Consell Assessor de l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques adeqüi la seva estructura, funcions i funcionament a 
la nova realitat jurídica que va suposar la pèrdua de la personalitat jurídica de 
l’Institut com a organisme autònom, i a la seva integració al departament 
competent en matèria de salut. A més, aquest organisme que depèn de la 
Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària canvia la 
seva denominació per passar a dir-se Consell Assessor en Matèria 
d’Avaluacions Mèdiques.  
 
El Consell Assessor en Matèria d’Avaluacions Mèdiques és l’òrgan 
d’assessorament sobre els aspectes tècnics i científics relacionats amb el 
control, la inspecció, l’avaluació i el seguiment dels processos mèdics i 
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sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de la seguretat social en 
matèria d’incapacitats laborals, i de participació dels agents implicats. Així, 
entre d’altres, emet informes, estudis, propostes i dictàmens no vinculants en 
tots els assumptes relacionats amb aquests processos, i proposa actuacions 
per a la millora del nivell científic i tècnic del control dels processos mèdics i 
sanitaris.   
 

Aprovada la reestructuració del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada per potenciar la innovació i la gestió del coneixement 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el Decret de reestructuració del Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada amb l’objectiu de potenciar la innovació en matèria 
de formació, adaptar-se a les formes de treball en xarxa i donar resposta al gran 
volum d’activitat del centre.   
 
La nova estructura orgànica del Centre passa per la creació de l’Àrea d’Innovació i 
Gestió del Coneixement, encarregada d’impulsar nous continguts formatius, 
especialment en línia, que donin resposta a les necessitats específiques dels 
diferents col·lectius de treballadors del Departament de Justícia.  
 
Aquesta Àrea s’ocuparà, entre d’altres, del programa Compartim de gestió del 
coneixement, que actualment és un referent en l’aprenentatge informal dins de les 
administracions públiques.   
 
La nova Àrea d’Innovació i Gestió del Coneixement se suma a l’Àrea d’Estudis i 
Formació de l’Administració de Justícia, l’Àrea d’Investigació i Formació en Execució 
Penal i l’Àrea de Gestió Administrativa i Suport Tècnic, que integren el Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.  
 
El 4 de desembre d’aquest any farà 34 anys que es va crear el CEJFE, organisme 
adscrit al Departament de Justícia, que ha esdevingut un centre de referència, 
reconegut internacionalment, en la formació dels professionals de l’Administració de 
justícia, l’execució penal a Catalunya i en el món del dret.  

 
Aprovada la signatura de l’Acord entre Catalunya i El Salvador per reduir 
la violència urbana i promoure la seguretat humana i la convivència  
 

El Govern ha autoritzat  la subscripció de l’Acord de cooperació entre 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Govern de la 
República d’El Salvador, per reduir la violència urbana i promoure la seguretat 
humana i la convivència.  
 
Les violències urbanes són un dels principals obstacles per al desenvolupament d’El 
Salvador, país prioritari per la cooperació del Govern de Catalunya des de l’any 2003. 
Els elevats nivells de violència, criminalitat i por restringeixen greument la llibertat de 
la societat salvadorenya, afectant la seva qualitat de vida i limitant les seves opcions 
de desenvolupament humà. Amb l’objectiu d’aprofundir el foment de la pau i la 
seguretat humana, així com la defensa i garantia dels drets humans, el Departament 

http://justicia.gencat.cat/ca/departament/publicacions/col_leccions_actives/programa_compartim/
http://justicia.gencat.cat/ca/departament/publicacions/col_leccions_actives/programa_compartim/
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d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència ha impulsat un acord de 
cooperació entre Catalunya i El Salvador. 

 
Amb aquest suport el Govern vol contribuir a millorar la implementació de 
programes de prevenció de violència i garantia de seguretat humana que 
inclou el “Plan El Salvador Seguro” del Govern salvadoreny, a través de la 
pràctica de la cultura de pau, els valors i la conscienciació dels drets humans 
individuals i col·lectius, els processos de mediació, la prevenció de conflictes, 
així com la pràctica del diàleg amb respecte i tolerància; i fer-ho de forma 
coordinada amb les institucions nacionals i locals a través d’una xarxa 
d’aliances, d’acord amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 17. 
 
La col·laboració es farà a través de l'intercanvi de coneixement i la cooperació 
tècnica en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat 
internacional. A més, la Generalitat activarà el suport dels diversos 
departaments i organismes, tot potenciant i coordinant les experteses pròpies 
en els àmbits de cooperació al desenvolupament, seguretat humana i pau. 
 
L’acord també permetrà la difusió d’informació especialitzada relativa a temes 
d'interès comú, diàleg de polítiques, de posicionament estratègic i intercanvi 
de bones pràctiques, així com la creació d'espais de diàleg i coordinació i la 
promoció de mecanismes d'avaluació. 
 


