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El Govern acorda iniciar l’elaboració del Pla de Govern 
amb la cohesió social, la prosperitat econòmica, 
l’enfortiment democràtic i la internacionalització com a 
eixos prioritaris 
 

 El Pla de Govern per a la propera legislatura incorpora les línies 
d’actuació anunciades pel president Torra durant el debat 
d’investidura i consensuades pels dos partits que donen suport al 
Govern 
 

 A partir d’ara els departaments hauran d’elaborar els seus plans 
departamentals  

 
El Govern ha acordat iniciar el procés d’elaboració del Pla de Govern, que ha 
d’identificar els objectius estratègics i actuacions més rellevants del Govern en 
aquesta legislatura i dels plans departamentals per a la XII legislatura.  
 
Aquesta legislatura que ara s’inicia respon al mandat democràtic rebut de la 
ciutadania a les eleccions del 21 de desembre passat, que, recollint els valors 
republicans i l’esperit de l’1 d’octubre, ha restablert l’autogovern de les 
institucions catalanes afectades per la intervenció de l’Estat espanyol a l’empara 
de l’article 155 de la Constitució espanyola. El nou Pla de Govern per a la 
propera legislatura incorpora les línies d’actuació anunciades pel president 
Torra durant el debat d’investidura i consensuades pels dos partits que donen 
suport al Govern, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya.  
 
En el seu discurs d’investidura el president Torra va establir els quatre principis 
inspiradors de la legislatura: primer, la restauració democràtica de les 
institucions catalanes acompanyada d’un front comú contra la repressió; segon, 
les polítiques de progrés i cohesió social, per un país millor, que permetin 
contrarestar l’intent de fracturar la societat; tercer,  les polítiques de  prosperitat  
econòmica,  que  ens  permetin  la  creació de riquesa, el progrés del país i 
poder fer una bona política redistributiva, i quart, Catalunya al món i la 
internacionalització del cas català. 
 
D’acord amb això, els eixos d’actuació que inspiraran el Pla de Govern són els 
següents:  
 

1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom. 
2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per a un nou model 

productiu i una fiscalitat justa 
3. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una 

governança compartida. 
4. Una Catalunya oberta al món. 
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Tenint en compte aquests eixos estratègics, els departaments han de començar 
a elaborar els seus plans departamentals d’acord amb un calendari que ha de 
portar a l’aprovació del Pla de Govern en els propers mesos. 
 
Més enllà de ser un element de planificació que permeti desplegar el mandat 
rebut de forma coordinada i amb eficiència, el document també dona 
compliment a la transparència i a la rendició de comptes com a normes de 
relació del Govern de la Generalitat amb la ciutadania.  
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El Govern aprova la nova estructura del Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, que preveu la reobertura i el 
desplegament de les delegacions a l’exterior 
 

 El Departament es compromet a desplegar amb caràcter immediat 
la presència institucional, tant a Europa com a la resta del món 
 

 Aquest Decret de reestructuració mostra la determinació per 
recuperar i incrementar la capacitat d’acció i representació 
institucional a l’exterior 

 
 També preveu la posada en marxa de les delegacions per mitjà de 

decrets específics i dels nomenaments corresponents 
 
El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que preveu, entre d’altres 
novetats, la reobertura de les delegacions del Govern a l’exterior, i la 
incorporació de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars sota la 
Direcció General de Participació Ciutadana. 
 
L’objectiu principal de la nova estructura del Departament és reparar els efectes 
de l’aplicació de l’article 155 i garantir i desplegar l’acció exterior de Catalunya, 
així com també impulsar polítiques de transparència, fomentar la participació 
ciutadana i coordinar les relacions institucionals i amb el Parlament. 
 
En línies generals, el Decret estableix que el Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència compta amb l’estructura de: la 
Secretaria General, la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea, i la 
Secretaria de Transparència i Govern Obert. 
 
En primer lloc, la Secretaria General del Departament vetllarà per la supervisió, 
coordinació i seguiment de les relacions institucionals. D’ella dependrà, entre 
d’altres, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, i 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat. 
 
Desplegament immediat de la presència institucional a l’exterior 
 
Les funcions i l’estructura de la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
es mantenen tal i com recull el Decret 170/2014, de 23 de desembre, i la resta 
de normativa vigent. 
 
Aquesta Secretaria té per objectius principals dirigir, impulsar i coordinar l’acció 
exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya i la seva representació a 
l’exterior, així com coordinar i impulsar la política i les actuacions del Govern 
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derivades de la pertinença de Catalunya a la Unió Europea. Per tant, en 
depenen la Direcció General de Relacions Exteriors, la Direcció General d’Afers 
Multilaterals i Europeus, la Direcció General de Cooperació al 
Desenvolupament i les delegacions del Govern a l’exterior. 
 
El Decret de reestructuració fa referència expressa a les delegacions a l’exterior 
que restaran associades orgànicament a la Secretaria d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea. A partir d’aquest moment es procedirà a la posada en marxa de 
les delegacions per mitjà de decrets específics per a cada cas i dels 
nomenaments corresponents. 
 
El Departament d’Acció Exterior assumeix el compromís de desplegar amb 
caràcter immediat i  la màxima potència la presència institucional, tant a Europa 
com a la resta del món, i davant les instàncies multilaterals més significatives. 
 
Continuïtat en la Secretaria de Transparència i Govern Obert 
La Secretaria de Transparència i  Govern Obert continuarà dirigint i impulsant 
les polítiques de transparència dins de l’Administració de la Generalitat i el Pla 
de Govern Obert de la Generalitat, així com les estratègies per garantir el 
compliment de la normativa d’accés a la informació pública per part dels 
departaments. D’aquesta Secretaria en depèn la Direcció General de 
Transparència i Dades Obertes i la Direcció General de Participació Ciutadana. 
D’aquesta darrera en depèn la Sub-direcció General de Qualitat Democràtica i 
incorpora l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars. 
 
Entitats i òrgans adscrits 
Resten adscrits al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència les entitats i òrgans següents: l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública i el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis de Catalunya. El 
Departament continuarà gestionant la relació amb l’Institut Europeu de la 
Mediterrània (IEMed). 
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El Govern aprova la nova estructura del Departament 
de Polítiques Digitals i Administració Pública 

 
 La nova estructura centralitza en un únic departament totes les 

unitats i organismes d’àmbit digital  
 
El Govern ha aprovat la reestructuració del Departament de Polítiques Digitals 
i Administració Pública, que incorpora, en un mateix departament, la direcció de 
les polítiques digitals i les unitats i organismes competents en la matèria així 
com la competència en l’àmbit de l’Administració i la Funció Pública. 
  
El Departament comptarà amb la Secretaria de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital amb l’objectiu principal d’impulsar el 
desplegament i la integració de les tecnologies digitals en tots els àmbits de la 
societat catalana. D’aquesta Secretaria en dependran la Direcció General de 
Societat Digital i la Direcció General de Comunicacions Electròniques, les quals 
tenen el propòsit de planificar, ordenar i regular les xarxes de comunicacions 
electròniques així com de fomentar l'accés i l'ús de les tecnologies digitals per 
part de la societat civil, les empreses i les institucions, amb l’Oficina Gestora de 
l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(ACTIC) com a instrument per assolir aquest darrer propòsit. El Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) així com el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de Catalunya (CTTI) passen 
a dependre d’aquest Departament. 
  
Així mateix, la Secretaria d’Administració i Funció Pública està adscrita al 
Departament per tal de dirigir les polítiques públiques referents a l'ordenació i 
la regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya amb l’adscripció de la Direcció General de Funció Pública i la 
Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració com a unitats 
encarregades d’ordenar i regular la Funció Pública i de desenvolupar les 
polítiques de millora i modernització de l'Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic instrumental. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
(EAPC) també dependrà d’aquest Departament. 
  
Finalment, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) s’adscriu al 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública com a entitat pública 
per a l'impuls, la implantació i la utilització de les tecnologies de la informació i 
de les comunicacions en el sector públic de Catalunya així com l’Agència de 
Protecció de Dades de Catalunya, la qual també depèn d’aquest Departament 
com a organisme independent. 
  
Les noves tecnologies i el sector TIC esdevé estratègic per a aquest Govern, i 
en especial per a la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
dos àmbits cabdals per assolir un doble propòsit: digitalitzar el país i fer de 
l’Administració pública catalana una Administració moderna i d’avantguarda. 
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El Govern aprova els comptes anuals de l'Institut Català 
de Finances 
 

 El 2017 el Grup ICF va finançar prop de 1.200 empreses per un 
import de 644 milions d’euros 
 

 L’activitat del Grup ICF s’ha focalitzat a potenciar el creixement i la 
innovació de sectors clau de l’economia catalana a través de 
diferents productes de finançament  

 
El Govern ha aprovat avui formalment els comptes anuals de l’Institut Català de 
Finances (ICF) corresponents a l’exercici 2017. L’entitat financera pública 
catalana ha continuat treballant per impulsar i facilitar l’accés al finançament del 
teixit empresarial català.  
 
El 2017 el Grup l’ICF ha finançat 1.195 empreses per un import total de 643,8 
milions d’euros, a través de 1.916 operacions de préstec i/o aval. El principal 
focus d’activitat han estat, com en anys anteriors, les pimes i emprenedors, que 
representen el 96% de les empreses finançades. Aquest volum de finançament 
ha contribuït a crear i/o mantenir prop de 73.663 llocs de treball. 
 
L’activitat del Grup ICF s’ha centrat a impulsar el creixement i la innovació de 
sectors clau de l’economia catalana a través dels diferents productes de 
finançament de l’entitat financera pública catalana. El 2017 destaquen la línia 
ICF Eurocrèdit, cofinançada amb Fons FEDER per impulsar la innovació de les 
pimes catalanes; els préstecs ICF Indústria 4.0, destinats a empreses industrials 
enfocades a transformar-se i innovar; i la línia ICF Crèdit, per finançar inversió 
i circulant per al conjunt d’empreses i entitats. 
 
22,4 milions d’euros en fons de capital risc, un 10% més 
 
En capital risc, el 2017 l’ICF ha compromès 22,4 milions d’euros en fons de 
capital risc que inverteixen en empreses de nova creació i/o pimes en 
creixement, un 10 % més que l’exercici anterior.  
 
Actualment, l’ICF participa en 31 instruments de capital risc, en què hi ha 
compromès un volum de 157 milions d’euros; i compta amb dos fons propis –
Capital Expansió i Capital MAB- que han invertit un total de 3,6 milions d’euros 
en 4 empreses.  
 
A més, a través de la línia de coinversió amb inversors privats per a empreses 
de nova creació i mitjançant préstecs participatius, l’ICF ha finançat 16 start-ups 
per un import total de 2,5 milions. 
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Indicadors i resultats 
 
El Grup ICF ha tancat el 2017 amb uns resultats nets de 15,1 milions d’euros, 
que es destinaran de manera íntegra a reserves. Pel que fa als principals 
indicadors financers, presenta un coeficient de solvència del 38,3%, una ràtio 
de mora del 9,5% i una ràtio de cobertura del 97,7%, uns percentatges millors 
que els assolits l’any anterior.  
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El Govern aprova el Decret de governança de la pesca 
professional a Catalunya 
 

 El nou Decret crea la figura dels comitès de cogestió pesquera, que 
apoderen el sector pesquer i els altres actors i esdevenen el nervi 
central d’un model únic i innovador a Europa de gestió pesquera 
participativa 
 

 Amb aquest nou model, Catalunya esdevé capdavantera mundial en 
gestió pesquera participativa 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Decret de governança de la pesca 
professional a Catalunya del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. Aquesta norma preveu que les pesqueres catalanes dins l’àmbit 
competencial de la Generalitat siguin gestionades per comitès de cogestió 
integrats per representants del sector, científics, Administració i societat civil 
(tercer sector ambiental), tots amb el mateix poder de codecisió. En paral·lel, 
s’estableix un sistema innovador de gestió de l’esforç pesquer basat en la 
regulació dels dies de pesca anuals i es preveuen programes socioeconòmics 
específics per pesquera.  

El nou model propi de Catalunya sobre gestió pesquera implica un canvi radical 
de plantejament en la gestió dels recursos marins. Aposta per una gestió 
propera des de baix a l’escala del territori, que incorpora una gran flexibilitat i 
adaptabilitat (gestió bioeconòmica adaptativa). La interacció constant entre 
científics, pescadors i món de la conservació és essencial per assegurar la 
sostenibilitat i eficàcia de les mesures. Alhora, l’apoderament del sector fa que 
es responsabilitzi i faci seves les regles establertes, la qual cosa n’incentiva 
enormement el compliment, que sovint és assegurat pel sector mateix. 

Amb l’aprovació d’aquest Decret, s’han posat les bases d’un projecte de país  
per a un sector primari marí modern, sostenible i econòmicament viable, 
desenvolupat en règim de corresponsabilitat amb el sector pesquer i els agents 
civils implicats (científics, tercer sector ambiental). En definitiva, un nou 
contracte social per a l’ús sostenible dels recursos marins públics basat en la 
cogestió.  

Aquest nou Decret adoptat avui és considerat la legislació més avançada 
d’Europa (i capdavantera al món) en apoderament del sector pel que fa a la 
gestió de l’activitat pesquera.  

La nova norma catalana s’ha aprovat en un moment clau en què està en 
discussió el futur de la pesca a la Mediterrània, i es basa en l’èxit d’experiències 
pilot prèvies desenvolupades arreu del territori, com ara la cogestió del sonso i 
la gamba a Palamós, i diverses iniciatives de vedes espacials permanents al 
litoral de Girona.  
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El desenvolupament del nou model de gestió pesquera català és precisament 
una de les línies clau recollides en l’Estratègia marítima de Catalunya que va 
ser adoptada la setmana passada pel Govern. L’Estratègia persegueix l’impuls 
del desenvolupament del potencial d’economia blava del país i reivindica l’espai 
marítim català com a generador de creixement blau sostenible. 
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El Govern aprova les actuacions adreçades al Poble 
Gitano fins a 2020 

 

 El Pla Integral del Poble Gitano 2017-2020 se centra en els àmbits 
de l’educació, treball, habitatge, salut, cultura, dona, joventut, 
participació social, interior, justícia, mitjans de comunicació, i ens 
locals 
 

 El document aprovat avui pel Govern recull més de 120 mesures, 
entre les quals destaca la creació de l’Institut Català del Poble 
Gitano i una Càtedra d’Estudis Gitanos 

 
El Govern ha aprovat el Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 2017-2020. 
El document, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
recull més de 120 mesures i 200 accions per seguir millorant les condicions de 
vida dels gitanos i equiparar els seus drets amb la resta de la ciutadania. En 
aquest sentit, preveu desplegar estratègies per implementar actuacions d'èxit 
en els àmbits de l’educació, treball, habitatge, salut, cultura, dona, joventut, 
participació social, interior, justícia, mitjans de comunicació, i ens locals. 
 
El quart Pla Integral del Poble Gitano pretén, d’una banda, mantenir i intensificar 
els aspectes positius del Pla anterior (2014-2016) i, d’altra banda, millorar 
aquells punts que permetran assolir millors resultats pel que fa a la participació, 
l’eficiència i l’impacte social de les polítiques dutes a terme.  
 
D’entre les novetats que presenta el nou Pla, destaca l’aposta per crear l’Institut 
Català del Poble Gitano i una Càtedra d’Estudis Gitanos. 
 
El document defineix cinc eixos fonamentals:  

 El desenvolupament de mesures i accions que estiguin directament 
destinades a millorar la situació social del poble gitano. 

 La contextualització en el marc europeu, estatal i català de les polítiques 
públiques adreçades al poble gitano, per respectar i millorar les línies 
d’acció política adreçades a la inclusió social del poble gitano. 

 La consonància amb els resultats de les recerques de més impacte, així 
com altres experiències d’èxit que estan contribuint a la millora de la 
situació del poble gitano. 

 La col·laboració i diàleg permanent amb les autoritats nacionals i locals 
de Catalunya. 

 La implicació de la població gitana en tot el procés d’elaboració del Pla, 
així com durant el procés de seguiment i avaluació. 

 
Participació 
La implicació del poble gitano en el disseny, implementació i avaluació de les 
polítiques que els afecten ha estat i és un element clau. És per això que  el 
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diàleg permanent i en condicions d’igualtat ha estat un principi ètic i metodològic 
per a aquest Pla. 
 
En aquest sentit, la participació gitana ha estat molt present a través de la 
creació d’un equip de renovació del Pla, format per 9 dones gitanes, 8 homes 
gitanos, 2 dones no gitanes i 1 home no gitano. Aquest equip ha dissenyat, 
esmenat i validat totes i cadascuna de les mesures adoptades, com també ho 
ha fet el Consell Assessor del Poble Gitano. 
 
D’altra banda, també cal destacar que s’ha dut a terme un procés participatiu a 
través de sessions de debat a diverses localitats amb una taxa elevada de 
població gitana: Reus, Viladecans, Barcelona i Terrassa. Aquestes sessions 
han tingut l’objectiu de recollir les aportacions de la comunitat gitana durant el 
procés de disseny i de desenvolupament del Pla, especialment de persones 
que no participen tradicionalment en l’elaboració de polítiques públiques. 
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El Govern aprova dotar el fons dels Plans de Foment 
Territorial del Turisme 2018 amb 4,6 milions d’euros  
 

 Els Plans de Foment Territorial del Turisme es financen gràcies als 
ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments 
turístics (IEET) 
 

 El seu objectiu és  afavorir un model turístic competitiu, sostenible 
i de qualitat a partir de l’equilibri territorial, la diversificació de 
l’oferta i l’orientació a la demanda, la desestacionalització i la 
innovació del producte, per tal de fer del turisme una activitat 
generadora de riquesa i d’ocupació al servei de la ciutadania 
 

 Els fons reservats pel Govern serviran per crear, rehabilitar, i 
millorar infraestructures turístiques o bé per recuperar o crear 
itineraris turístics, entre d'altres coses 

 
El Govern ha autoritzat la reserva de 4,6 milions d’euros per atendre la 
convocatòria 2018 de subvencions a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de Plans del Foment Territorial del Turisme.  
 
Els Plans de Foment Territorial del Turisme es financen gràcies als ingressos 
generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), i tenen 
com a objectiu afavorir un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a 
partir de l’equilibri territorial, la diversificació de l’oferta i l’orientació a la 
demanda, la desestacionalització i la innovació del producte, per tal de fer del 
turisme una activitat generadora de riquesa i d’ocupació al servei de la 
ciutadania. 
 
En concret, els fons reservats pel Govern serviran per: crear, rehabilitar i millorar 
infraestructures turístiques; recuperar o crear itineraris turístics; reconstruir 
senyalització turística existent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais 
turístics; donar suport a la promoció d’iniciatives turístiques; i crear productes 
turístics innovadors que generin un model turístic competitiu, sostenible i de 
qualitat, entre d’altres. Els projectes que rebin la subvenció en aquesta 
convocatòria s’hauran d’executar en els propers tres anys. 
 
Des del 2014 –any en què es van posar en marxa els plans de foment territorial- 
i fins al 2017, el Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció 
General de Turisme, haurà subvencionat 73 projectes amb un import total de 
prop de 23 milions d’euros.  
 
Des de l’any 2014 al 2016, les convocatòries van estar dotades amb gairebé 
6,5 milions d’euros anuals. En el 2017, l’assignació va ser menor, de 3 milions 
d’euros, ja que la Generalitat ha vist reduït l’import destinat als Plans del Foment 
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Territorial del Turisme en cedir als municipis el 50% de l’Impost sobre estades 
en establiments turístics en lloc del 30% d’exercicis anteriors.  
 
Aquesta pèrdua ha suposat afeblir la capacitat d’inversió del Govern per 
contribuir a millorar el model turístic de Catalunya, i li ha restat múscul financer 
per incentivar l’aplicació d’estratègies amb visió global. Amb aquest canvi de 
redistribució de l’IEET són molt pocs els municipis que realment es beneficien 
de manera significativa d’aquesta mesura i es perd una bona oportunitat per 
aplicar polítiques turístiques efectives a nivell de país. 
 
Enguany, per compensar aquesta pèrdua del 20% i arribar als 4,6 milions 
d’euros, s’ha hagut de fer un esforç per recuperar part de l’assignació, 
incorporant tots els romanents pressupostaris i contenint altres partides i poder 
augmentar així l’import destinat a aquests Plans del Foment Territorial del 
Turisme. 
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NOMENAMENTS 

 

DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I 
TRANSPERÈNCIA 

 

 Natàlia Mas Guix, secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea  

 Ismael Peña López, director General de Participació Ciutadana 
 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

 

 Montserrat Muñoz Moreno, directora general de Modernització de 
l’Administració de Justícia 

 

 

CURRICULUMS 

 

Natàlia Mas Guix, secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea  
 
Nascuda a Sant Martí de Tous l’any 1979 
 
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu 
Fabra i en Comerç Internacional per l’Escola Superior de Comerç Internacional 
(UPF/ESCI), 1997-2001.  
 
Màster en Economia Europea pel College of Europe, Bèlgica (2003-2004), 
mitjançant una beca del Patronat Català pro-Europa; i màster en Política 
Econòmica (Program in Economic Policy Management, PEPM) a la Universitat 
de Columbia, Estats Units (2008-2009), mitjançant una beca de la Fundació La 
Caixa.  
 
Rep diverses beques per estudiar i treballar a la Xina (EABIP Program de la 
Comissió Europea, i Beca MAE - Ministeri Espanyol d’Assumptes Exteriors, per 
estudiar a la Shanghai University of Finance and Economics). El 2001 es gradua 
en un Diploma de Postgrau en Llengua i Civilització Xinesa, per l’Escola 
d’Estudis de l’Àsia Oriental (UPF). 
 
Del 2004 al 2014 treballa com a economista al Banc Central Europeu (BCE) a 
Frankfurt, especialitzant-se en regulació financera. El 2016 va ser nomenada 
directora general d’Anàlisi Econòmica al Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda. Anteriorment, ha treballat com a directora d’Entorn 
Financer al Banc Sabadell (2015), consultora del Banc Mundial, Washington 
D.C. (2009) i becària al Tribunal de Comptes de la UE, Luxemburg (1999). 



 

 

Acords de Govern. 19.06.2018  

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

 

16 

 

Ismael Peña López, director general de Participació Ciutadana 
 
Nascut a Mataró l’any 1973 
  
Doctor en Societat de la Informació i del Coneixement (UOC); llicenciat en 
Ciències Econòmiques i Empresarials, especialitat en Economia Aplicada i 
Hisenda Pública (UAB); màster en Ecoauditories i Planificació Empresarial del 
Medi Ambient (IEE); postgrau en Gestió del Coneixement (UOC). 
 
Fins a l’actualitat, i des de desembre de 2005, ha estat professor i investigador 
als Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya. És 
l’investigador principal del grup de recerca consolidat Open Evidence Research 
(sobre ciències socials i impacte tecnològic) i, des de 2014, és també fellow 
director d’innovació oberta de la Fundació Jaume Bofill. Amb anterioritat, i 
durant cinc anys, va ser director del Programa de Cooperació al 
Desenvolupament de la UOC centrat en el voluntariat virtual i l’aprenentatge en 
línia solidari. És membre dels consells assessors de Fundisplai i la Fundació 
Esplai, de l’Observatori del Tercer Sector i de Zemos98. 
 
S’ha especialitzat en l’impacte de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació en el Desenvolupament. Inicialment va centrar la seva recerca en 
la mesura de l’evolució de les economies digitals i l’adopció personal d’allò 
digital (e-readiness, divisòria digital, inclusió i apoderament) per anar dedicant-
se a la transformació de les institucions de la societat xarxa, especialment les 
relatives a la democràcia i l’aprenentatge.  
 
Ha treballat en l’aplicació pràctica de la seva recerca en diversos països 
col·laborant amb el PNUD, el Banc Mundial, el Govern de Canadà, 
l’International Development Research Center, l’Institute of Development 
Studies, Microsoft, Ericsson, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona o l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres, en àmbits com la 
participació digital, les dades obertes, el govern obert, el govern electrònic o la 
inclusió digital. 

 

 
Montserrat Muñoz Moreno, directora general de Modernització de 
l’Administració de Justícia 
  
Nascuda a Bagà,  l’abril de 1974 
  
És enginyera superior en informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i posseeix el títol del Programa de desenvolupament directiu (PDD) a 
IESE, promoció de l’any 2009.  Ha participat en diversos programes de formació 
continuada d'àmbit internacional sobre tècniques de lideratge, gestió del canvi, 
transformació i continuïtat de negoci, sistematització de processos (certificada 
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en ITIL per Pink Elephant), metodologies per a innovar i desenvolupament 
d'equips i persones (Mentor 21 Program).   
  
Des de fa poc més d'un any fins ara, ha format part de la Direcció d’Estratègia i 
Innovació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de 
la Generalitat de Catalunya. En aquest període ha participat en l'elaboració de 
l'estratègia i el model organitzatiu del Centre, el desplegament de la nova 
organització i processos de serveis i operacions i ha iniciat el plantejament del 
futur model de dades de la Generalitat, pensant en la informació des de la 
vessant del ciutadà, simplificant-la i fent-la més accessible i universal i prenent 
com a referència els models dels departaments que són pioners en aquest 
enfocament. Actualment treballa en com aproximar la innovació al dia a dia del 
Centre i de l'Administració.  
 
Prèviament, ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de les 
tecnologies de la informació orientada en la millora dels processos de negoci, 
especialitzada en grans multinacionals en els sectors de la salut i farmacèutic i 
en entorns regulats (Nobel Biocare, Pfizer Consumer, Johnson & Johnson 
Consumer, Almirall), on ha assumit diverses responsabilitats, entre d’altres: 
lideratge en el desplegament de programes de transformació i modernització 
digital de negoci i financer; disseny, gestió i control de models d'externalització 
de serveis de manteniment de solucions i infraestructures; gestió i priorització 
extrem a extrem del dossier de projectes global de la companyia; i definició de 
nous models organitzatius i centres de competència alineats als canvis de 
negoci que permetin desenvolupar equips centrals d'especialització i 
col·laboratius d'alt rendiment.   
 
Va formar part de l'equip d'expansió a l'Estat espanyol de l’empresa emergent 
holandesa Tridion, especialitzada en la gestió documental i de continguts, com 
a enginyera de solucions, experta en tecnologia XML, arxiu, gestió multiidioma, 
segmentació de dades i publicació multicanal.  
 
La nova directora general de Modernització de l’Administració de Justícia serà 
la màxima responsable d’aplicar les actuacions de millora de l’Administració de 
justícia a Catalunya, fer-la més propera a la ciutadania, implementar l’estructura 
de l’oficina judicial i dissenyar sistemes de gestió i informació d’acord amb les 
polítiques TIC, entre d’altres. 
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Altres Acords de Govern 

 
Autoritzada la dissolució i liquidació del Consorci Urbanístic Portal Costa 
Brava-Illa de Blanes 

 
El Govern ha acordat reprendre els acords presos en relació amb la dissolució 
i la liquidació del Consorci Urbanístic Portal Costa Brava–Illa de Blanes, que 
havien quedat aturats com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155.  
 
La Generalitat va demanar l’any 2016 la seva separació del Consorci en haver 
canviat substancialment els criteris de la seva constitució. Cal recordar que el 
Consorci es va constituir l’any 2002 amb l’objectiu de desenvolupar el projecte 
del Portal de la Costa Brava-Illa de Blanes per a la construcció del complex lúdic 
i cultural Illa de Blanes.  
 
El context de crisi econòmica va fer que el 2010 es modifiqués el projecte i 
d’altra banda que sortissin del Consorci la Diputació de Girona i el Consell 
Comarcal de la Selva, quedant només com a membres l’Ajuntament de Blanes 
i la Generalitat.  
 
Davant aquesta situació, i en el context de l’adopció de les mesures de 
racionalització i simplificació de l’estructura de l’Administració d’una banda i  per 
la manca de possibilitats reals de fer efectius els objectius urbanístics que 
s’havien definit inicialment en relació amb l’Illa de Blanes, el Govern sol·licità la 
seva separació amb la consegüent dissolució i liquidació.   
 
Després d’aplicar els criteris de repartiment de l’actiu i del passiu aprovats pel 
Consell Directiu del Consorci en el moment de la dissolució de l’entitat, la 
Generalitat ha d’assumir l’import de 10 milions d’euros i l’Ajuntament de Blanes 
l’import de 16,2 milions d’euros. 
 
Aquest acord del Govern es fa seguint els criteris definits per a la creació, la 
modificació i la supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa 
de participació i la desvinculació d’entitats existents i per a la tramitació de 
determinades propostes d’acord del Govern relatives a fundacions aprovats per 
l’Acord del Govern de 10 de juliol de 2012. 
 

 

Autoritzada la desvinculació de l’Agència de Residus de Catalunya de la 
societat Catalana de Tractament d’Olis Residuals 
 
El Consell Executiu ha autoritzat avui l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
a desvincular-se de la societat Catalana de Tractament d’Olis Residuals 
(CATOR) alienant els títol de participació que posseeix d’aquesta societat. 
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La Llei reguladora de residus de 1993 va establir el tractament d’olis usats com 
una activitat de servei públic. Per tant, mitjançant un concurs públic, es va 
atorgar la concessió de tractament d’olis usats a Catalunya a la societat 
CATOR. La Junta de Residus, precursora de l’ARC, va adquirir una participació 
del 10% del capital de CATOR. 
 
No obstant, el 2008 es va suprimir la declaració del tractament d’olis com a 
servei públic i el 2013 es va extingir la concessió a la societat. Per aquest motiu, 
es considera justificat desvincular l’Agència de Residus de CATOR.  
 
Així, l’ARC podrà alienar els títols de què és propietària, amb un preu mínim de 
4,1 milions d’euros. Si la resta d’accionistes de CATOR no exerceix el seu dret 
d’adquisició preferent, els títols es podran subhastar. 

 

Aprovada la modificació dels Estatuts de l’ICO i del Banc de Sang i Teixits  

 
El Govern ha aprovat avui autoritzar la modificació dels Estatuts de l’Institut 
Català d’Oncologia (ICO), centre públic i monogràfic que treballa per reduir 
l'impacte del càncer a Catalunya i els Estatus del Banc de Sang i Teixits. 
 
Actualment el Govern està procedint a la modificació dels Estatuts de la majoria 
de les entitats del Servei Català de la Salut perquè els intercanvis de 
prestacions entre totes elles siguin més àgils.  
 
La modificació implica que en els estatuts consti que aquestes entitats tenen 
condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Servei Català de la Salut, 
així com de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i de les entitats amb 
la condició de poder adjudicador que hi estiguin vinculades o que en depenguin, 
de conformitat amb la normativa sobre contractes del sector públic.  
 
D’altra banda, les relacions de l’Institut Català d’Oncologia com els del Banc de 
Sang i Teixits amb els departaments i les entitats i els ens dels quals sigui mitjà 
instrumental i servei tècnic no tindran naturalesa contractual i s’articularan 
mitjançant encàrrecs de gestió. 
 
Aprovat el conveni amb el Fons Espanyol de Garantia Agrària per als 
treballs de control sobre el terreny per teledetecció satèl·lit 2018 
 
El Govern ha aprovat la subscripció i signatura del Conveni interadministratiu 
entre el Fons Espanyol de Garantia Agrària i l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya per a la realització de treballs de control sobre el terreny per 
teledetecció satèl·lit en la campanya 2018. 
 
L’objecte del conveni és definir els terminis de col·laboració entre les parts per 
executar, amb el sistema de teledetecció-satèl·lit, treballs sobre les parcel·les 
agrícoles declarades en la Sol·licitud Única de la campanya 2018 consistents a 
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fer el control sobre el terreny dels règims d’ajut directe i a verificar la superfície 
màxima admissible a efectes de les mesures de desenvolupament rural 
establertes en l’àmbit del sistema integrat, i per finançar-les d’acord amb els 
costos unitaris establerts per a cada zona. 
 
El control per teledetecció és un mètode de control de superfícies mitjançant 
tècniques d’anàlisi d’imatges obtingudes per satèl·lit, que té com a objectius 
principals realitzar controls sobre una mostra àmplia d’expedients en un període 
de temps reduït i estalviar tràmits a l’administrat, donant sempre compliment a 
tots els requeriments de la normativa comunitària. 
 
Gràcies a la utilització de les noves tecnologies, com el control per teledetecció, 
per fer una gran part dels controls que preveu la normativa comunitària, el 
DARP podrà garantir l’avançament dels pagaments dels ajuts directes de la 
campanya 2018, en concepte dels quals s’abonarà un import total de l’ordre de 
265.000.000 euros, donant liquiditat al sector agrari català. 

 


