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El Govern aprova el restabliment de les delegacions al 
Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia, França, Suïssa i 
els Estats Units d’Amèrica   
 

 El Departament d’Acció Exterior, liderat pel conseller Ernest 
Maragall, posa en marxa la primera fase d’urgència del pla de 
desplegament de les delegacions del Govern a l’exterior  
 

 El pla de desplegament contempla dues fases més que reforçaran, 
consolidaran i augmentaran l’estructura i la presència del Govern a 
l’exterior 
 

 Les delegacions a l’exterior resten associades orgànicament a la 
Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea del Departament 
d’Acció Exterior 

 
El Govern ha aprovat avui el decret que permetrà reobrir les delegacions al 
Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia, França, Suïssa i els Estats Units 
d’Amèrica, suprimides arran de l’aplicació de l’article 155 per part del Govern 
espanyol. 
  
Amb aquest acord, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, liderat pel conseller Ernest Maragall, posa en marxa la primera 
fase d’urgència del pla de desplegament de les delegacions del Govern a 
l’exterior.  
 
Tal i com ja va avançar el conseller d’Acció Exterior, Ernest Maragall, l’objectiu 
principal d’aquesta fase inicial és reparar els efectes de l’aplicació de l’article 
155 i, recuperar i desplegar l’acció exterior de Catalunya de manera imminent. 
En aquest sentit, l’acord d’avui permetrà garantir la presència exterior de la 
Generalitat en aquests territoris i davant les instàncies multilaterals més 
significatives, amb l’objectiu de defensar-hi els interessos de Catalunya i 
afavorir la internacionalització de la seva economia, cultura i coneixement. 
 
Tal i com contempla el decret de reestructuració del Departament, aprovat fa 
una setmana, les delegacions a l’exterior resten associades orgànicament a la 
Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea.  
 
El decret aprovat avui restableix la denominació i les funcions prèvies de les 
delegacions, així com també l’organització, l’estructura, el funcionament, el 
règim jurídic, i el règim econòmic financer i pressupostari, que permetran 
restablir i desplegar les tasques corresponents en l’àmbit exterior de manera 
eficaç i eficient, amb transparència i seguretat jurídica. 
 
Facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats dels seus respectius països, 
promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus 
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òrgans adscrits amb organismes internacionals amb presència en els seus 
respectius territoris i que tinguin interès rellevant per a Catalunya, en seran les 
principals funcions. 
 
Pla de desplegament del Govern de Catalunya a l’exterior 
 
La recent reactivació de la delegació de Brussel·les i l’aprovació del decret 
d’avui  s’emmarquen en la primera fase d'urgència del pla de desplegament de 
representació de Catalunya a l’exterior en què el Departament d’Acció Exterior 
està treballant.  
 
Aquest pla de desplegament contempla dues fases més que reforçaran, 
consolidaran i augmentaran l’estructura del Govern a l’exterior. La segona fase 
preveu la consolidació i nova visibilitat en l'escena internacional amb 
delegacions, corresponsalies o enviats específics a París, Portugal, els 
Balcans, els Països nòrdics o fins i tot en zones d'altres continents en els 
pròxims mesos. I la tercera fase serà la d’expansió, que preveu obrir noves seus 
i tenir noves figures de presència en punts geogràfics com el Mediterrani, 
l'Orient Mitjà, els països asiàtics o l'Amèrica Llatina. 
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Les persones amb discapacitat sensorial podran fer 
testament sense testimonis 
 

 El Govern aprova un projecte de llei que elimina les discriminacions 
per als testadors amb discapacitat visual i auditiva 

 

 La nova Comissió de Codificació serà paritària i introduirà la visió 
de gènere al Codi civil de Catalunya 

 

 La nova norma suprimeix els termes cec i sord 
 
 
El Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei de modificació del Codi civil 
de Catalunya per acabar amb la discriminació de les persones amb discapacitat 
sensorial en relació amb els testaments. Actualment, les persones amb 
discapacitat auditiva o visual no poden ser testimonis en cap testament, llevat 
que siguin capaços d’escriure. A més, la Llei tampoc els permet fer testament 
amb la màxima privacitat perquè les obliga a aportar testimonis, sense cap 
excepció possible. 
 
De la protecció a la discriminació  
 
L’objectiu de les restriccions era protegir les persones amb discapacitat 
sensorial de possibles fraus i d’abusos de tercers. Avui, en canvi, l’evolució de 
les tecnologies i dels instruments a l’abast de les persones amb discapacitat 
auditiva i visual ha deixat la Llei obsoleta. Els programes lectors de pantalla o 
els dispositius de línia braille per ordinador permeten superar les mancances 
sensorials i proporcionen una fiabilitat i seguretat jurídica equivalent a la de 
qualsevol persona sense discapacitat. Per tant, el que abans protegia ara 
discrimina i vulnera la intimitat dels testadors.  
 
Supressió dels termes cec i sord 
 
El nou Projecte de llei també incorpora més sensibilitat en el llenguatge i 
suprimeix les expressions recollides en el Codi civil de Catalunya que 
identifiquen les persones com a sordes, cegues o mudes. Amb la substitució 
d’aquests termes per “persones amb discapacitat sensorial, visual o auditiva”, 
el Codi civil contribueix a la lluita contra l’estigmatització de les persones amb 
algun tipus de discapacitat.  
 
Amb aquest canvi normatiu, el Departament de Justícia atén tant la reivindicació 
de les persones amb discapacitat sensorial com una resolució aprovada pel 
Parlament de Catalunya el febrer de 2017 que va instar el Govern a impulsar 
els canvis legislatius necessaris per eliminar aquestes discriminacions.   
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Un Codi civil adaptat als temps i al servei de les persones 
 
El Projecte modifica quatre articles del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions. D’aquesta manera, s’alinea amb la Convenció de les 
Nacions Unides de 2006 de Nova York en matèria de drets de les persones amb 
discapacitat i amb la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. La 
iniciativa aprovada avui se suma a l’esmena del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya per protegir el dret a vot de les persones amb discapacitat, aprovada 
l’anterior legislatura.  
 
Una comissió de codificació paritària que introduirà la visió de gènere al 
Codi civil 
 
El Departament de Justícia renovarà la Comissió de Codificació, tal com està 
previst en cada inici de legislatura, i ho farà plenament d’acord amb els criteris 
de paritat. Entre els objectius d’aquesta Comissió hi haurà la introducció de la 
visió de gènere al Codi civil de Catalunya. La Comissió de Codificació és 
l’encarregada de dissenyar, desenvolupar i revisar el dret civil propi de 
Catalunya. Totes les lleis que conformen el Codi civil de Catalunya han estat 
elaborades per la Comissió de Codificació, que està formada per experts 
juristes, com ara acadèmics, notaris, registradors i advocats de reconegut 
prestigi. La presidenta del Ple d’aquest òrgan, que es renova anualment, és la 
consellera de Justícia, i el vicepresident és el director general de Dret i d’Entitats 
Jurídiques. 
 
El febrer de 2017, el Parlament va aprovar la Llei del llibre sisè, que deixava 
pràcticament completada la regulació catalana del dret civil. Des d’aleshores, 
Catalunya disposa d’un cos legal que regula la gran majoria dels aspectes 
propis de l'àmbit privat de les persones físiques i jurídiques. El Codi civil català 
és norma d'aplicació principal i converteix el Codi civil espanyol en una norma 
d'aplicació subsidiària a Catalunya.  
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El Govern aprova destinar 10,5 milions a la creació de 
més places per acollir joves migrats sense referents 
familiars 
 

 La creació d’aquests recursos d’urgència és una de les primeres 
mesures per fer front a l’arribada massiva d’adolescents 
nouvinguts després de la reunió de la Taula d'Acció convocada des 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la setmana 
passada 

  
  
El Govern de la Generalitat ha aprovat destinar 10,5 milions d’euros addicionals 
per atendre l’arribada massiva de joves adolescents migrats sense referents 
familiars. Les actuacions se centraran a donar resposta a la franja d’edat de 15 
a 17 anys, on es concentra la majoria dels joves sense referents familiars que 
arriben a Catalunya. En aquest sentit, les mesures d’urgència es destinaran a 
cobrir les necessitats d’inclusió, formació i emancipació dels joves propers a la 
majoria d’edat i el seu acompanyament posterior per a la seva inclusió social. 
  
Totes aquestes actuacions donen resposta a la vocació del Govern de la 
Generalitat de millorar les condicions de vida de totes les persones que es 
troben dins el territori, en especial dels infants i adolescents, per tal d’assegurar-
los una vida digna i complir així amb la Convenció dels drets de l’infant de 20 
de novembre de 1989 i a la Resolució europea del Consell 97/c 221/03 de 26 
de juny de 1997, entre altres. 
  
Durant el 2017 van arribar a Catalunya quasi 1.500 joves migrats sense 
referents familiars. Una xifra que duplica la de 2016 i triplica la de 2015. Segons 
les dades del primer semestre de 2018, es preveu que enguany es pugui 
gairebé duplicar el nombre d’arribades de l’any passat.  
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El Govern aprova mantenir per al curs vinent els 
mateixos preus universitaris i rebaixes a les rendes 
més baixes  
 

 El sistema de tarifació social se seguirà aplicant a estudis de màster 
amb rebaixes de fins al 25% en els que habiliten per a professions 
regulades 

 
 
El Govern ha aprovat el decret de preus públics universitaris per al curs 2018-
2019 d’acord amb la proposta presentada a la Junta del Consell Interuniversitari 
de Catalunya (CIC) integrada pels rectors i els presidents dels consells socials 
de les universitats. El decret de preus fixa els mateixos preus públics i les 
mateixes rebaixes per accedir als estudis universitaris que el curs present. Així, 
per al curs 2018-2019 els estudiants del tram 0 de renda, que correspon als 
becaris de règim general del Ministeri, continuaran tenint la gratuïtat total dels 
estudis de grau.  
 
El decret de preus també manté una rebaixa del 80% del preu de matrícula per 
a estudiants de grau amb rendes corresponents al tram 1, i del 70% per a les 
rendes del tram 2 del sistema de tarifació social. Aquestes rebaixes, aplicades 
per primer cop el curs 2017-2018, són fruit d’una nova reducció del 30% que 
s’aplica a la bonificació existent per a aquests dos trams de renda. 
 
Amb aquest acord del Govern es continua potenciant el sistema català de 
tarifació social dels estudis universitaris amb la finalitat que ningú quedi exclòs 
de la universitat per motius econòmics.  
 
Pel que fa a la resta de trams dels estudis de grau, el Govern ha aprovat que 
per sisè curs consecutiu no s’apliqui cap actualització al preu dels crèdits de la 
primera matrícula. Així, el preu per crèdit de la resta de trams de renda –del 3 
al 5– també es manté igual que en anys anteriors. 
 
 
Cost total dels estudis 
El sistema de tarifació social, que es regula a través del decret de preus, permet 
als estudiants pagar entre un 0% i el 25% del cost de l’estudi. La resta, com a 
mínim el 75%, va a càrrec del finançament directe de la Generalitat i, per tant, 
el cost majoritari d’un grau universitari no repercuteix directament en l’estudiant 
que cursa la titulació.  
 
Així, a banda dels estudiants del tram 0, que tenen la gratuïtat dels estudis, el 
sistema de tarifació social permet que els estudiants del tram 1 només paguin 
un 5% del cost total dels estudis. Concretament, el tram 1 acull a tots aquells 
estudiants de grau que compleixen els requisits econòmics per ser beneficiaris 
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de les beques del Ministeri però que queden exclosos dels ajuts estatals per no 
complir els requisits acadèmics.  
 
Pel que fa als del tram 2, el cost dels estudis que assumeixen se situa en el 
7,5%. De mitjana, els estudiants catalans paguen el 19% del cost total dels 
estudis universitaris, el 81% restant l’assumeix l’Administració.  
 
Màsters amb tarifació social 
 
La implantació del sistema de tarifació social en els màsters habilitadors per a 
l’exercici de professions regulades continua vigent per al curs vinent. Per als 
estudiants amb nivell de renda situat al tram 1, el descompte es fixa en el 25% 
del preu del crèdit del màster; pel tram 2, és del 20%; pel tram 3, del 15%; pel 
tram 4 del 10%, i, finalment, pel tram 5, del 5%.  
 
En el cas dels màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals 
regulades, continua l’opció que habilita als consells socials a aplicar una rebaixa 
de fins a un 30% sobre el preu del crèdit.  
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El Govern torna al Patronat del Mobile després del 155, 
amb la voluntat d’impulsar la capitalitat de Barcelona 
com a hub tecnològic 

 

 El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi 
Puigneró, serà el representant titular de l’Administració de la 
Generalitat com a patró fundador. La consellera de la Presidència i 
portaveu del Govern, Elsa Artadi, i la consellera d’Empresa i 
Coneixement, Àngels Chacón, seran també membres del Patronat 
incrementant així la presència de dones en les TIC 
 

 El Govern vol potenciar l’impacte social i econòmic del Mobile World 
Congress com a accelerador d’innovació en diferents sectors al llarg de 
tot l’any 

 
El Govern ha aprovat aquest matí a la reunió del Consell Executiu designar els 
representants de la Generalitat en el Patronat de la Fundació Barcelona Mobile 
World Capital. En la darrera reunió del Patronat, celebrada el passat mes de 
març, la Generalitat no va poder participar-hi perquè el Govern espanyol -en 
virtut de l’aplicació de l’article 155- va assumir la representació del Govern de 
Catalunya.  
 
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, serà 
el representant titular de l’Administració de la Generalitat com a patró fundador. 
La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, i la consellera 
d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, seran també membres del Patronat 
i actuaran com a vocals per un període de quatre anys, tal i com preveuen els 
estatuts.  
 
 
Increment de la presència de dones en llocs de responsabilitat de les TIC 
 
Amb aquestes designacions, el Govern vol augmentar la presència de dones 
en el si del Patronat de la Fundació Barcelona Mobile World Capital, en línia 
amb la voluntat del nou Govern d’incrementar la presència de dones en les 
empreses i entitats del sector de les TIC, i en especial, en llocs de 
responsabilitat. 
 
El Govern ha nomenat també el director de l’estratègia SmartCatalonia, Daniel 
Marco, representant de la Generalitat en la Comissió Executiva de la Fundació 
Barcelona Mobile World Capital. 
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Molt més que un congrés 
 
El Govern vol traslladar al Patronat de la Fundació la voluntat d’impulsar la 
capitalitat de Barcelona com a hub tecnològic i potenciar-ne l’impacte social i 
econòmic més enllà dels quatre dies en què se celebra el certamen, per tal que 
el seu benefici i potencial repercuteixi al territori durant tot l’any. 
 
La Fundació BCN Mobile World Capital fomenta la transformació mòbil i digital 
de la societat  amb l’objectiu de millorar la vida de les persones a escala global 
amb projectes que impacten en l’educació, la indústria o l’economia. És el cas, 
per exemple, del projecte mSchools, que ajuda a alumnes i docents a integrar 
tecnologies digitals a l’aula per oferir noves formes d’aprenentatge i millorar 
l’ocupabilitat, o del projecte 4YFN, una plataforma de negocis que posa en 
contacte startups, inversors, corporacions i institucions públiques. Una altra 
iniciativa clau és the Collider, que fomenta la participació de centres de recerca 
i universitats de prestigi i dona suport a la creació de noves startups digitals 
altament innovadores.  
 
La capitalitat del mòbil per part de Barcelona ha permès que Catalunya hagi 
incrementat durant els darrers anys la captació d’inversions estrangeres en el 
sector TIC i pugui esdevenir banc de proves d’innovacions i tecnologies del 
futur, com és el cas de l’aposta per la tecnologia 5G. A més, la presència del 
MWC ha fomentat l’emprenedoria i el creixement i especialització del teixit 
empresarial català del sector. 
 
En el certamen de 2018, el Mobile va generar un impacte econòmic de més de 
471 milions d’euros i 13.000 llocs de feina durant la seva celebració. Barcelona 
va acollir 107.000 professionals del sector provinents de 205 països diferents, i 
102 empreses catalanes hi van poder prendre part. 
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El Govern aprova el nou decret de la traducció i la 
interpretació jurades a la llengua catalana 
 

 La nova regulació s’adapta als nous itineraris formatius de nivell 
superior  
 

 També simplifica els continguts i les proves d’accés a l’habilitació i 
adequa el Registre de traductors i intèrprets a la nova normativa de 
protecció de dades 

 
El Govern ha aprovat un decret per tal de regular l’habilitació per a la traducció 
i la interpretació jurades d’altres llengües al català i viceversa. 
 
El nou decret substitueix el Decret 87/1994, de traducció i interpretació jurada 
d’altres llengües al català, que regulava per primera vegada l’habilitació com a 
traductor i/o intèrpret jurat. Entre les principals novetats, el decret aprovat 
adapta la regulació als nous itineraris formatius de nivell superior en 
interpretació i traducció; revisa els continguts i proves d’accés a l’habilitació, que 
tenen ara una estructura més clara i simple, i adequa a la regulació en matèria 
de protecció de dades la informació pública del Registre oficial de traductors i 
intèrprets jurats. 
 
Modificacions de la regulació 
 
En primer lloc, la formació superior en traducció i interpretació a Catalunya té 
una nova estructura i configuració, conseqüència del gradual establiment i 
regulació dels ensenyaments superiors i universitaris d’acord amb els criteris de 
l’espai europeu d’educació superior, i d’acord amb el sistema europeu de 
transferència de crèdits.  Un dels objectius del nou decret és adequar el marc 
normatiu als nous itineraris normatius de nivell superior, ja que la via principal 
d’accés a l’habilitació jurada és l’homologació i el reconeixement d’aquest tipus 
de formació superior. 
 
En segon lloc, s’han revisat les proves d’accés a l’habilitació, que tindran ara 
una estructura interna més clara i simple.  
 
Per últim, també s’adequa la regulació del Registre de traducció i interpretació 
jurades a la normativa en matèria de protecció de dades personals, i es preveu 
la incorporació de la firma digital en documents fets per persones habilitades 
per a traduccions jurades. 
 
La Direcció General Política Lingüística és la responsable de tramitar 
l’habilitació per a la traducció i la interpretació jurades, bé amb la convocatòria 
de proves o per la via d’homologació de títols universitaris (grau i llicenciatura). 
També és l’encarregada de posar a  l’abast de la ciutadania, en el seu web, la 
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relació de persones habilitades i dades de contacte (prèvia autorització 
explícita) i informa de la llengua o llengües i la modalitat per a les quals han 
estat habilitades. 
 
Justificació de la mesura 
Per tal de garantir els drets lingüístics dels ciutadans pel que fa a la llengua 
catalana com a oficial i pròpia de Catalunya i, donar compliment a l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (especialment els articles 6, 32, 33, i 50), el Govern 
de la Generalitat ha d’establir els mecanismes i les condicions que permetin 
arribar a la plena normalitat i facilitar-ne l’ús, de manera que el dret d’opció 
lingüística dels ciutadans sigui efectiu en tots els àmbits. 
 
La internacionalització cada dia més gran de les relacions econòmiques i de 
tota altra mena comporta amb freqüència la necessitat de comptar amb 
traduccions fidels del català a altres llengües i viceversa, especialment en textos 
i actuacions dels àmbits jurídic, administratiu i econòmic.  
 
L’habilitació de persones qualificades per a la traducció i la interpretació jurades 
del català a d’altres llengües i viceversa equipara el català al castellà pel que fa 
a drets i deures dels ciutadans. D’altra banda, facilita l’ús del català en la 
documentació jurídica, administrativa i econòmica en actes i procediments que, 
en un moment o altre, han de poder tenir efectes oficials en català davant les 
administracions públiques a Catalunya, o bé n’han de tenir fora dels territoris en 
què el català és llengua oficial. 
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El Govern declara Bé Cultural d’Interès Nacional els 
vitralls modernistes del ‘Tríptic de les Dames’ i 
protegeix l’entorn del Castell de Gelida  
 
El Govern ha aprovat declarar Bé Cultural d’Interès Nacional el Tríptic de les 
Dames, tríptic modernista i grisalla format per tres plafons de vitrall emplomat 
amb esmalt.  
 
Els tres plafons, atribuïts al vitraller alsacià Ludwig Dietrich von Bearn, són de 
grans dimensions i representen dues escenes diferents. Van ser realitzats cap 
a l’any 1910 per a la residència del senyor Evarist López, durant les obres de 
reforma d’un edifici preexistent que havia funcionat com a teatre-casino (Can 
Domènech), sota la direcció de l’arquitecte municipal Eduard Maria Balcells 
Büigas. La reforma tenia com a finalitat crear una luxosa torre d’estiueig. La 
intervenció es va concentrar, sobretot, en l’enriquiment de la façana, en la 
decoració interior i en la tanca del jardí. També s’hi va afegir la porta, la 
marquesina de ferro forjat i els lluentons amb relleus florals, i s’hi van incorporar 
les Dames de Cerdanyola, els tres plafons considerats un punt culminant del 
vitrall modernista català.  
 
El 1963, l’edifici es va convertir en els laboratoris farmacèutics Domènech. 
L’edifici va passar a ser propietat municipal a la dècada dels noranta i finalment 
va ser inclòs en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de 
Cerdanyola. 
 
L’any 1984, els vitralls es van enretirar de l’edifici abans que l’Ajuntament 
adquirís l’immoble i després van participar en una exposició a la Fundació Miró. 
Van ser en mans privades fins al juliol de 2009, quan van ser adquirits pel 
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola, que els va dipositar 
al Museu d’Art de Cerdanyola, amb la qual cosa van tornar a la seva ubicació 
origina, juntament amb la resta de vidrieres de la casa, que també van tornar a 
Cerdanyola. 
 
L’any 2002, a petició de l’Ajuntament de Cerdanyola, els vitralls van ser inclosos 
dins el Catàleg del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat. 
 
Castell de Gelida  
El Govern també ha aprovat delimitar un entorn de protecció del castell de 
Gelida, al municipi de Gelida, a la comarca de l’Alt Penedès, per tal de garantir-
ne la preservació dels espais que donen suport ambiental al monument.  
 
La delimitació de l’entorn de protecció del castell de Gelida té com a finalitat 
preservar la relació existent entre el monument i cadascun dels elements que 
l’envolten, amb la intenció de conservar en les millors condicions possibles el 
llegat patrimonial inherent al monument. La delimitació de l’entorn de protecció 
inclou totes les illes de parcel·les que donen front directe amb la parcel·la del 
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castell, així com aquelles finques suficientment properes o que incideixen 
visualment en la percepció total o parcial del monument.  
 
El castell de Gelida està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, en virtut de la 
disposició addicional primera, apartat segon, de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català. 
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NOMENAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 

 Pau Villòria i Sistach, comissionat de la Presidència per al Desplegament 
de l’Autogovern 

 Ferran Mascarell i Canalda, delegat del Govern de la Generalitat a 
Madrid 

 
DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I 
TRANSPARÈNCIA 

 Meritxell Serret i Aleu, delegada del Govern davant la Unió Europea. 
 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

 Fabian Mohedano i Morales, president del Consell Català de Formació 
Professional 

 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

 Albert Civit i Fons, director de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL)  
 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 
 

 Núria Clèries Nerín, directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 

 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT 
 

 Maria del Carme Alcaraz Molina, directora de Serveis 
   
DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINSITRACIÓ PÚBLICA 
 

 Ester Manzano Peláez, directora general de Modernització i Innovació 
de l'Administració 
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CURRÍCULUMS 
 

Pau Villòria i Sistach, comissionat de la Presidència per al Desplegament 
de l’Autogovern 

Nascut a Barcelona l’any 1962. 

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Gestió Pública a 
l’Escola Superior de Direcció i Administració d’Empreses i diploma de Postgrau 
en Política i Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 
Pompeu Fabra i ESADE. 

Ha ocupat diversos càrrecs a l’Administració de la Generalitat, entre els quals 
secretari general de Cultura, secretari general de Territori i Sostenibilitat; 
secretari general del Departament de Cultura; cap del Gabinet del conseller de 
Sanitat i Seguretat Social; i cap de l’Oficina de Relacions Institucionals de 
Sanitat i Seguretat Social. També ha estat gerent de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès. 

Altres experiències de l’àmbit professional inclouen el cap de negociat 
d’ADIGSA, el Gabinet Tècnic de Serveis de l’Administració Local (TECSAL) i 
l’Editorial Jurídica “La ley”. 

Des de  juliol de 2017 fins a la presa de possessió del nou govern, Pau Villòria 
ha estat  el secretari general del Departament d’Empresa i Coneixement. 

Ferran Mascarell i Canalda, delegat del Govern de la Generalitat a Madrid 
 
Nascut a Sant Just Desvern l'any 1951. 
 
És historiador, editor, promotor i gestor de tot tipus d'iniciatives culturals.  
 
En l’àmbit polític va ser conseller de Cultura del Govern de la Generalitat des 
del 2010 fins al 2016, càrrec que ja va tenir anteriorment, l'any 2006, durant la 
presidència de Pasqual Maragall. Abans havia estat regidor de Cultura a 
l'Ajuntament de Barcelona, entre 1999 i 2006. Durant aquests anys també va 
ser regidor del districte de Gràcia, president de la Comissió de Cultura, 
Educació i Benestar Social i portaveu del Govern de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Fundador i director de les revistes L'Avenç i Saber, també va presidir 
l'Associació de Publicacions Periòdiques en Llengua Catalana i va ser delegat 
general de l'SGAE a Catalunya. Entre 1996 i 2006, va ser director gerent i 
president de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). 
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Al llarg de la seva carrera professional, ha desenvolupat projectes com el Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Pla de Biblioteques i el Pla 
d'Equipaments Culturals de Barcelona. Ha estat membre dels patronats del 
MNAC, el MACBA, el CCCB, l'Auditori de Música de Barcelona i de l'Orquestra 
Simfònica Nacional de Catalunya, del Consorci de Biblioteques de Barcelona, 
de la Biblioteca de Catalunya, de Casa Àsia, de la Ciutat del Teatre, del 
Consorci de Comunicació Local, del Gran Teatre Liceu i del Palau de la Música, 
entre altres. 
 
Des de gener de 2016 fins a l’aplicació de l’article 155, Mascarell va ser el 
delegat del Govern de la Generalitat a Madrid. 
 
Meritxell Serret i Aleu, delegada del Govern davant la Unió Europea 
 
Nascuda a Vallfogona de Balaguer el 1975. 
 
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). També va fer un postgrau en Direcció General 
d’Empreses a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Parla català, castellà, 
francès i anglès.  
 
Coordinadora tècnica de la Fundació Món Rural. Va estar a la direcció i gerència 
de Provedella (Centre de Promoció de Carn de Vedella de Catalunya). També 
ha treballat al sindicat Unió de Pagesos del 1997 al 2006 en diverses tasques, 
com a dinamitzadora de l’activitat sindical a les comarques de Barcelona i de la 
Unió de Joves Pagesos; va ser també cap del servei d’organització, 
comunicació interna i formació de l’Equip Tècnic Sindical i de formació de 
quadres sindicals i portant la coordinació tècnica i organitzativa d’Unió de 
Pagesos al 1er Congrés del Món Rural de Catalunya. 
 
Autora i coordinadora de diverses publicacions junt amb altres autors. Entre 
d’altres, l’Atles de la nova ruralitat, Cooperativisme agrari a Catalunya o El món 
agrari a les terres de parla catalana. 
 
Ha estat la primera dona consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya. També ha estat regidora al seu 
municipi i ha tingut responsabilitats en entitats cíviques d'àmbit local i nacional. 
 
 
Fabian Mohedano i Morales, president del Consell Català de Formació 
Professional 
 
Nascut a Barcelona l’any 1975.  
 
És treballòleg. Promotor de la Reforma horària (des de 2014). L'evolució de la 
Iniciativa el porta a fer de president del Consell Assessor per a la Reforma 
Horària (CARH) del Govern, en la seva primera etapa (2015-2016). Fa de 

http://www.reformahoraria.cat/
http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell-assessor-per-a-la-reforma-horaria/
http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell-assessor-per-a-la-reforma-horaria/
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consultor especialitzat en l'impuls de plans de formació i creixement estratègic 
d'organitzacions, així com en usos del temps. 
  
Anteriorment, fa de responsable del Programa de Capital Social del Diari ARA 
(2014-2015). Fa de secretari general i d'organització del Moviment Laic i 
Progressista (2007-2013). Presideix l'Escola Lliure El Sol (2011-2013). 
Coordina els programes de la Fundació Ferrer i Guàrdia (2005-2007) i de 
la Fundació Autònoma Solidària - UAB (2002-2003). Forma part de l'impuls 
inicial de XarxAteneu (2008-2010) i del Cercle Pedra Tallada de Palafrugell 
(2011). Fa de president del Consell de la Joventut de Barcelona (2004-2007) en 
representació d'Acció Escolta de Catalunya, entitat que també presideix en la 
seva primera etapa (2001-2003). Prèviament, lidera la fusió de les dues entitats 
precedents: Germanor Escolta de Catalunya i Scouts de Catalunya. A la vida 
municipal fa de vicepresident el Consell de Ciutat de Barcelona (2006-2007) i 
participa de la gestació del Consell d'Associacions de Barcelona. 
  
Fundador del Moviment Avancem (2012). Forma part de la candidatura 
de Junts pel Sí per a les eleccions del 27 de setembre de 2015. Fa de diputat 
adscrit al Barcelonès Nord i Barcelona (2016-2018). Presideix l’Associació 
Nacional Parlamentària Escolta de Catalunya (ANPEC) (2016-2018). Milita al 
PSC (2009-2014) i forma part de la seva Comissió Executiva Nacional (2011-
2014). Està afiliat a CCOO de Catalunya (des de 1996).  
  
El currículum acadèmic està vinculat al creixement de les persones. Màster de 
Mediació i gestió de conflictes en el treball a la UCA (2011), màster MBA-
Executive a la UB (2008), llicenciatura en Ciències del treball a la UB (2010), 
postgrau de Consultoria de negocis a la UPF (1999) i diplomatura en Relacions 
Laborals a la UPF (1998). 
 
Col·labora amb diversos mitjans de comunicació (Diari ARA, Via Empresa i 
Betevé) i compta amb diverses publicacions sobre educació, joventut, 
associacionisme; plans de formació i usos del temps i horaris; entre les quals 
destaquen “100 motius per a la Reforma Horària. Posem-nos a l’hora!”, “Joves 
i temps. Cap a una política utilitarista” i “El conte de l’iris. A 12 piulades de la 
reforma horària”. 

 

Albert Civit i Fons, director de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) 

Nascut a Barcelona l’any  1965.  
 
Arquitecte per l’ Escola d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica 
de Catalunya el 1989. Màster en Projectes de Gran Escala el 1993. Titulat en 
el Programa de Desenvolupament Directiu del IESE Business School de la 
Universitat de Navarra a la promoció del 2010. Membre de la Junta Directiva de 
la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya des del 
2006 fins al 2014. 
 

http://www.mlp.cat/
http://www.mlp.cat/
http://www.escolaelsol.cat/
http://www.ferrerguardia.org/
http://www.uab.cat/web/fas-1254380703729.html
http://www.cjb.cat/
http://www.accioescolta.cat/
http://www.cab.cat/
http://www.espaisocialista.cat/
http://www.juntspelsi.cat/
http://www.ccoo.cat/
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Entre els anys 1989 i 1993 treballa com arquitecte en diferents obres dels Jocs 
Olímpics de Barcelona de 1992. Continua la seva formació en diferents estudis 
d’arquitectes com ara: Eduard Bru, Arata Isozaki, Enric Miralles, etc. Compagina 
la col·laboració en despatxos professionals amb l’activitat en despatx propi amb 
la marca ADD, S.L. des de 1989 fins al 2006. A partir de 1998 comença la 
col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, entrant a 
formar part de l’equip tècnic de l’Institut Català del Sòl, empresa encarregada 
de desenvolupament i urbanització de sòl industrial i de sòl residencial. En 
aquesta empresa és director de Planejament des del 2001 fins al 2006 i director 
tècnic de Sòl des del 2006 fins al 2011. 
 
Des del mes de juliol de 2012 fins al mes de maig de 2014 ocupà el càrrec de 
gerent d’Urbanisme de Barcelona a l’Àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de 
Barcelona. Des del mes de maig de 2014 fins al maig del 2015 ocupa el càrrec 
de gerent de l’Àrea d’Hàbitat Urbà. 
 
Fins a l’actualitat ha estat gerent de l’Institut Català del Sòl, empresa pública de 
la Generalitat de Catalunya dependent del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
 
Núria Clèries Nerín, directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada  
 
Nascuda a Barcelona l’any 1958. 
 
És llicenciada en Dret i diplomada en Criminologia per la Universitat de 
Barcelona (UB) i té un màster en Direcció pública per ESADE. Va ingressar a 
la carrera judicial, per oposició, l’any 1985. 
 
Clèries ha estat titular del Jutjat de districte de Santa Cruz de la Palma  i de 
Sitges,  magistrada del Jutjat de 1a Instància núm. 11 de Barcelona i magistrada 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC). També ha estat lletrada del Consell General del Poder 
Judicial (CGPJ), adscrita al Servei d’Inspecció i a la Comissió d’elaboració i 
seguiment del Llibre Blanc de la Justícia. 
 
En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, destaca el pas de Clèries pel 
Departament de Justícia, on ha ocupat els càrrecs de directora general de 
Relacions amb l’Administració de Justícia i de directora general de 
Modernització de l’Administració de Justícia. 
 
A banda, Núria Clèries ha impartit classes a les universitats Carlos III de Madrid 
i Ramon Llull-Esade, així com a l’Institut d’Estudis Autonòmics, i ha impartit 
cursos i ponències al CGPJ.  També ha participat en diversos projectes de 
cooperació internacional en l’àmbit de la justícia a Guatemala, l’Equador i el 
Panamà. 
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Com a directora del CEJFE, Clèries serà la màxima responsable de gestionar 
el Centre i dirigir-ne els serveis i el personal, i també de mantenir relacions amb 
organismes anàlegs, nacionals i internacionals, per tal de complir amb els 
objectius formatius i d’investigació que el Centre té encomanats. 
 
Maria del Carme Alcaraz Molina, directora de Serveis del Departament 
d’Empresa i Coneixement 
 
Nascuda a Viladecans l’any 1974. 
 
És llicenciada en Dret per la UNED (Universitat Nacional d’Educació a 
Distància). Des de l’any 2005 ha desenvolupat la seva trajectòria professional 
en el món de l’Administració pública en diferents càrrecs dins de la Secció de 
Contractació i Patrimoni i del Servei de Contractació, Patrimoni i Règim Interior 
del Departament de Treball i del Departament d’Empresa i Ocupació. L’any 
2012 ocupa el càrrec de sub-directora general de Personal, Organització i 
Prevenció de Riscos Laborals, tasca que ha desenvolupat fins a la data en el 
Departament d’Empresa i Coneixement.   
 
Prèviament havia treballat en el sector privat en despatxos d’advocats i de 
procuradors i a l’empresa familiar com a responsable de comptabilitat i vendes. 
 
Ester Manzano Peláez, directora general de Modernització i Innovació de 
l'Administració 
 
Nascuda a Barcelona l’any 1973  
 
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de 
Barcelona i diplomada en Gestió i Administració Pública per la Universitat 
Pompeu Fabra. Màster en Direcció Pública - Executive Master in Public 
Administration (EMPA) per ESADE.  
  
Des de l’any 2002 ha treballat en una empresa de consultoria en la divisió de 
sector públic. En la seva última etapa ha exercit com a gerent de solucions 
centrada en la transformació digital i el codisseny de serveis públics. Ha estat 
coautora d’informes com “La mobilitat com a palanca de transformació”, 
“Administració Pública 2030” i “Ocupació 2030”, entre d’altres, sobre els models 
de l’Administració del futur. A més, ha participat com a ponent en diversos 
congressos entre els quals el Congrés de Govern Digital i el Congrés Nacional 
d’Innovació i Serveis Públics.  
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ALTRES ACORDS DE GOVERN 

 
Autoritzada una reducció de capital a Fira 2000 
 
El Govern ha autoritzat una operació de reducció de capital a la societat 
mercantil Fira 2000, per un import de 92.054.297,66 euros, mitjançant la 
reducció del nombre d’accions de la societat de forma proporcional a la 
participació dels accionistes al capital.  
 
El nombre d’accions a reduir és de 153.166, amb un valor nominal de 601,01 
euros cadascuna, que es manté inalterable. D’aquestes accions, 80.531 
corresponen a la Generalitat de Catalunya. L’acord de Govern inclou en segon 
lloc l’autorització de la modificació de l’article 6 dels estatuts de Fira 2000, relatiu 
al capital social, per tal d’adequar-lo a l’import resultant de l’operació aprovada. 
 
La reducció de capital autoritzada respon a la necessitat de mantenir l’equilibri 
patrimonial de Fira 2000. La Llei de societats de capital fixa que el patrimoni 
d’una societat no s’ha de situar per sota de les dues terceres parts de la xifra 
de capital social. 
 
Autoritzada la formalització d’operacions d’aval durant el període de 
pròrroga pressupostària 
 
El Govern ha acordat autoritzar la Generalitat de Catalunya a formalitzar 
operacions d’aval durant el període de pròrroga pressupostària, per donar 
resposta a les necessitats financeres d’algunes entitats del sector públic.  
 
Concretament, l’acord permet a l’executiu català avalar les bestretes 
reemborsables concedides per l’Administració de l’Estat al Parc Científic de 
Barcelona i al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en virtut de 
les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 
2000, per uns imports màxims de 50.000.000 i 800.000 euros, respectivament 
 
El text també autoritza el Govern a avalar les operacions financeres que 
subscriguin les seccions de crèdit de les cooperatives, inscrites al Registre 
General de Cooperatives, per retornar als titulars els fons dipositats a les 
seccions de crèdit, quan els socis hagin acordat la baixa de la secció. L’import 
màxim d’aquest aval és de 25.000.000 euros, que cobreixen el 75% de 
l’operació, mentre que els membres del consell rector de la cooperativa n’han 
de garantir el percentatge complementari. 
 
D’acord amb el Decret aprovat avui, la Generalitat podrà destinar 50.000.000 
euros a avalar les entitats del sector públic afectades per la nova normativa de 
l’IVA i podrà concedir un aval a Circuits de Catalunya, SL, per garantir 
l’organització del gran premi de la Fórmula 1 l’any 2019, per un import màxim 
de 24.155.104 dòlars americans,  
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Finalment, el mateix Decret autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca (AGAUR) a avalar la concessió de préstecs a estudiants 
universitaris per finançar la matrícula universitària. L’import màxim d’aquest aval 
no pot superar els 4.000.000 euros. 
 
Aprovats els nous Estatuts del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i els del 
Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva 
 
El Govern ha aprovat els nous Estatuts del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, 
un ens públic integrat pel Servei Català de la Salut (CatSalut); el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès; l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la 
Fundació Antic Hospital de Vilafranca del Penedès.  
  
L’Executiu també ha aprovat els nous Estatuts del Consorci Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva, integrat pel Servei Català de la Salut (CatSalut), 
l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Lloret i la Fundació Hospital Asil Sant 
Jaume de Blanes.  
 
En ambdós casos s’ha acordat que el pressupost d’aquests consorcis formin 
part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i que els seus comptes 
s’han d’incloure en el compte general de la Generalitat.  
 
Aprovada la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola 
 
El Govern ha aprovat la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola, l’ens encarregat per a la gestió i conservació d’aquest 
espai d’interès natural. L’objectiu és adaptar els estatuts de l’entitat  a les 
previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, 
de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa 
previstes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
A més, la modificació permet concretar les competències i prerrogatives que 
corresponen al Consorci, i incorporar el Consell Científic Assessor, un òrgan 
col·legiat creat per a l’assessorament científic de l’òrgan rector i  gestor del Parc. 
 
El Govern de la Generalitat va aprovar el 19 d’octubre de 2010 el decret que 
declarava la Serra de Collserola Parc Natural, que incloïa les reserves naturals 
parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc. També va donar el 
vistiplau per a la incorporació de la Generalitat al Consorci del Parc Natural de 
la Serra de Collserola, per potenciar una participació més activa en la presa de 
decisions tècniques, entre d’altres. 
 
 
Concedida una subvenció de 600.000 euros per a la celebració de la 51 
edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 
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El Govern ha acordat concedir una subvenció a la Fundació Sitges, Festival 
Internacional de Cinema de Catalunya, per un import de 600.000 euros, per a 
l’organització de la 51a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya. L’aportació, aprovada a proposta de la consellera de 
Cultura, anirà a càrrec del pressupost de l'Institut Català de les Empreses 
Culturals per a l’any 2018. 
 
El Festival ha esdevingut el primer festival de cinema fantàstic del món i una de 
les manifestacions culturals amb més ressò mediàtic de Catalunya. Aquest any, 
el Festival se celebrarà del 4 al 14 d’octubre.  
 
Com en les últimes edicions, el Festival de Sitges ha triat un tema entorn del 
qual orbiten els continguts artístics del certamen. Enguany serà el mític 1968, 
el qual, en complir-se 50 anys, permet subratllar la importància que va suposar 
aquell any per a l’evolució moderna del gènere fantàstic, tant per al cinema de 
terror, amb la producció  de Rosemay’s Baby de Roman Polansky o Night of the 
Living Dead de George A. Romero, com per a la ciència ficció, amb Planet of 
Apes de Franklyn J. Shaffer i especialment 2001, A Space Odissey d’Stanley 
Kubrick. Pel·lícula, aquesta darrera, que inspira el cartell del Festival d’aquest 
any.  
 
Nascut el 1968 com a 1a Setmana Internacional de Cinema Fantàstic i de 
Terror, el Festival s’ha convertit en una cita ineludible per a professionals, 
cinèfils i per a tots els espectadors que volen veure les últimes tendències del 
gènere.   
 


