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El Govern aprova el Pla anual de cooperació al 
desenvolupament 2018 
 

 El Pla preveu una dotació de 32,15 milions d’euros per a actuacions 
d’ajut oficial al desenvolupament (AOD)  

 

 L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, adscrita al 
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, gestionarà 17,9 milions d’euros 

 

 Els 14,25 milions restants corresponen a les actuacions d’AOD que 
el Govern duu a terme a través d’actuacions de tots els 
departaments 

 
El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
aposta per un pla anual de continuïtat amb l’estratègia de cooperació al 
desenvolupament endegada en l’anterior legislatura. Es referma així l’aposta 
per una cooperació de país, complementària, que sumi esforços i capacitats per 
transformar les desigualtats de les zones del món on és present.  
 
Instruments, països i sectors 
 
Els instruments de finançament principals desplegats per l’ACCD aquest 2018 
es concreten en tres: la convocatòria anual de projectes de cooperació al 
desenvolupament i educació per al desenvolupament, amb una dotació 
econòmica de 4,25 milions d’euros; el segon any de la convocatòria de 
programes concertats, amb una dotació d’11 milions d’euros; i el fons específic 
per a entitats de Lleida i Girona, amb 240.000 euros de dotació. 
 
Pel que fa a la resta d’unitats de la Generalitat de Catalunya, la previsió és que 
executin un 69% dels seus recursos d’AOD a través de la modalitat d’iniciativa 
directa, i un 22% per mitjà d’esquemes de cooperació multilateral. 
 
En coherència amb el Pla director vigent, la cooperació catalana manté com a 
objectius estratègics la defensa i promoció dels drets humans de les dones i els 
drets col·lectius dels pobles. Pel que fa a la focalització de països i objectius 
específics, es manté la priorització de l’exercici 2017, que inclou la prevenció 
de violències i promoció de garanties de no repetició a Guatemala, El Salvador 
i Colòmbia; l’apoderament polític i econòmic de les dones i la població juvenil 
en construcció de pau i lluita contra violències, especialment al Marroc i Tunísia; 
l’apoderament de les dones i lluita contra les violències de gènere, sobretot al 
Senegal i Moçambic; la crisi de refugiats, centrada als països veïns a Síria, 
principalment al Líban, i el suport a les entitats que treballen per la seguretat a 
la Mediterrània; i la protecció de defensors i defensores dels drets humans 
arreu, amb l’èmfasi posat a l’Amèrica Llatina.  
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Per sectors, es promouen els àmbits amb més expertesa de la cooperació 
catalana: cultura de pau i seguretat humana, processos de democratització i 
governança, memòria històrica, salut, planificació urbana, i defensa dels drets 
humans individuals i col·lectius. També es consolida l’esport com a línia de 
treball per a la transformació. 
 
Menció destacada mereix el compromís del Departament d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència per alinear la política de cooperació al 
desenvolupament amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible aprovats per les Nacions Unides. En aquest sentit, el Pla anual 
proposa emprar l’Agenda 2030 per promoure una reflexió àmplia al si de la 
cooperació catalana, que plantegi canvis ambiciosos durant els propers anys. 
Aquest exercici de reflexió s’ha anomenat Visió 2030, i vol ser un instrument per 
repensar la cooperació catalana, projectar-la cap al futur i posicionar-la al món.  
La coordinació interdepartamental i la creació d’una política de cooperació al 
desenvolupament de la Generalitat més unificada i integrada són unes altres de 
les prioritats destacades. En són elements vertebradors els plans de treball 
signats entre l’ACCD i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament 
del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb 
la resta de departaments del Govern. Alhora, la cooperació reforça altres plans 
i programes del Govern, molt especialment el Pla Nacional dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (PNODS) de la Generalitat de Catalunya. El pla 
proposa establir relacions amb la Unió Europea i diversos països europeus per 
conèixer la seva experiència en l’àmbit de la coherència de polítiques per al 
desenvolupament, així com sistemes per implementar-la.  
 
Es reforcen també les aliances amb d’altres agències de cooperació per 
participar en projectes europeus i promoure la col·laboració amb les Nacions 
Unides, a través d’organismes com el Programa de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament (PNUD), l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats 
de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) i el Fons de Població de les Nacions 
Unides (UNFPA). L’objectiu és consolidar Catalunya com un actor rellevant que 
aporti experteses i coneixements. 
 
Finalment, es continuen impulsant noves fórmules de finançament, recerca, 
transparència i obertura de les dades, i formació d’una ciutadania compromesa 
amb la defensa dels drets humans i la solidaritat. 
 
Amb aquest pla anual, el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència referma la seva responsabilitat amb els afers globals; un 
compromís bastit sobre sis pilars: el manteniment del suport al sector de la 
cooperació catalana; la presència en espais i xarxes internacionals; la resposta 
adequada davant situacions d’emergència; els acords de govern amb els països 
socis; la coordinació i col·laboració dels actors sobre el terreny, i la coherència 
de les polítiques públiques per al desenvolupament. 
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Aquest és l’últim pla anual del pla director vigent. Davant els canvis constants i 
els nous reptes globals que afecten el planeta, el Govern posa en marxa per 
primera vegada un procés participatiu per reflexionar com Catalunya pot 
contribuir a millorar el món amb una visió a mtjà i llarg termini. Aquest procés 
compta amb la col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana, 
i inclourà sessions presencials i autogestionades amb tots els actors vinculats 
als reptes globals, tant de Catalunya com dels països on treballa la cooperació, 
així com la ciutadania catalana en general. 
 
El Pla anual de cooperació al desenvolupament 2018 ha estat dictaminat 
favorablement i unànimement pels òrgans consultius previstos a la Llei de 
cooperació: la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals, la Comissió 
Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament i el Consell de 
Cooperació al Desenvolupament.  
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El Govern aprova un nou contracte programa amb 
AGAUR per al període 2018-2021, dotat amb 164 milions 
d’euros 
 

 Amb aquest nou contracte programa l’Executiu renova les 
actuacions de foment en matèria d’universitats i recerca 

 
El Govern ha aprovat avui el nou contracte programa entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per 
al període 2018-2021, dotat amb un total de 164.810.619 euros.   
 
L’objecte d’aquest contracte programa és establir el marc de relacions entre la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca 
(SUR), i l’AGAUR per a la gestió dels programes de beques, ajuts, premis i 
préstecs, així com tots els programes de suport a universitats i recerca científica 
encarregats per la SUR. 
 
Aquest nou contracte programa estableix com a objectius estratègics i operatius 
per a l’AGAUR millorar l’eficiència i l’eficàcia en la gestió de les convocatòries i 
programes que gestiona, incrementar el nombre de convocatòries mitjançant 
eines electròniques, i simplificar-ne els tràmits. Igualment, es vol millorar la 
qualitat en la gestió de les convocatòries i incrementar el grau de satisfacció 
dels usuaris. Finalment, també es vol potenciar la col·laboració de l’Agència en 
la gestió de convocatòries externes. 
 
Quant a convocatòries específiques en destaquen, com a novetat, la 
intensificació dels programes vinculats a la transferència de coneixement com 
els Doctorats Industrials i les convocatòries Llavor i Producte del Programa de 
la Indústria del Coneixement. A més, per primera vegada, s’iniciarà una 
convocatòria d’ajuts destinats a potenciar la recerca, específicament, dels 
departaments de les universitats catalanes.  
 
L’AGAUR és una entitat de dret públic que ajusta la seva activitat al dret privat, 
amb personalitat jurídica pròpia adscrita a la SUR, del Departament d’Empresa 
i Coneixement. 
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El Govern aprova el decret sobre el règim electoral de 
les cambres de Catalunya 
 

 El text, que regula el procés electoral de les 13 cambres catalanes, 
inclou com a principal novetat el vot electrònic per a l’elecció dels 
vocals per sufragi 

 

 Es crea la figura de la Junta Electoral Central, que té per missió 
vetllar pel bon funcionament de tot el procediment de vot electrònic   

 

 El decret adapta el procés electoral a la nova composició del ple de 
les cambres, que incorpora les vocalies en representació de les 
empreses amb major aportació voluntària 

 

 S’habiliten nous supòsits i es fa possible la introducció de mitjans 
electrònics per agilitar i simplificar diferents parts del procediment   

 
El Consell Executiu ha aprovat avui el decret sobre el règim electoral de les 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. El 
text adapta el procés electoral de les cambres a la nova composició del seu ple 
–fixada per la Llei bàsica de cambres de comerç, i que incorpora les vocalies 
en representació de les empreses amb major aportació voluntària- i introdueix 
el vot electrònic per a l’elecció dels vocals de sufragi dels electors. Aquest 
decret regularà el procés electoral de les 13 cambres de comerç que hi ha a 
Catalunya, i s’aplicarà per primera vegada en les eleccions que està previst que 
se celebrin a principis de l’any que ve. 
 
D’acord amb la Llei bàsica, els plens de les cambres es compondran per un 
mínim de 2/3 de vocals en representació dels electors per sufragi –és a dir, per 
les empreses que la formen-; per un 10% de vocals escollits a proposta de les 
organitzacions empresarials; i per vocals representants de les empreses de 
major aportació voluntària, que completen el conjunt del plenari. El decret 
habilita l’ús del vot electrònic en l’elecció dels vocals de sufragi dels electors, i 
remet al reglament de règim interior de cada cambra per a l’elecció dels vocals 
representants de les empreses de major aportació voluntària. 
 

El vot electrònic, la principal novetat 
 
L’ús del vot electrònic és la principal novetat del decret, que en defineix dues 
modalitats: el remot, que es podrà efectuar des de qualsevol ordinador amb un 
certificat electrònic de representació i que es podrà emetre durant un període 
no inferior a quatre dies; i el presencial, que es farà el dia immediatament 
posterior al tancament del vot remot, que s’emetrà des d’un ordinador ubicat a 
la seu del col·legi electoral corresponent a cada empresa electora i que 
requerirà l’acreditació de representació de l’empresa. 
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Per vetllar pel compliment de les garanties del vot electrònic, el decret incorpora 
la creació de la Junta Electoral Central, que complementarà les Juntes 
Electorals Territorials. Així, la Junta Electoral Central s’encarregarà de tasques 
com la custòdia del vot electrònic, l’escrutini dels vots, la verificació del resultat 
o la declaració dels candidats i les candidates electes, en cas de contesa 
electoral, a més de la resolució de les possibles reclamacions. En aquest sentit, 
el decret també preveu que la Generalitat, com a òrgan tutelar de les cambres, 
designi un auditor del procés, que verificarà tot el procediment i que informarà 
la Junta Electoral Central sobre el compliment dels drets del vot electrònic. 
 
Agilitació de processos i simplificació administrativa 
 
A més, el decret també preveu diferents mesures per agilitar el procediment 
electoral i per simplificar tota la tramitació que comporta. Així, en el primer cas, 
el decret introdueix diferents supòsits d’elecció directa de vocals, és a dir, sense 
votació (com, per exemple, en el cas que el nombre de candidats sigui igual o 
inferior al nombre de vocalies a cobrir, en el cas dels vocals de sufragi). 
 
En l’àmbit de la simplificació de la tramitació, s’estableix un cens únic en format 
electrònic en els col·legis de cada demarcació cameral, i queden suprimides la 
targeta censal i els escrits de suport que han d’aportar les candidatures. 
Igualment, es fa possible la introducció de mitjans electrònics en la tramitació i 
se simplifica la documentació del procediment. En aquest sentit, serà en cada 
resolució de convocatòria electoral on es concretarà l’abast de l’aplicació dels 
mitjans electrònics i la documentació acreditativa requerida en cada tràmit. 
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El Govern crea el Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional  
 

 La iniciativa forma part d’un dels objectius estratègics de l’Executiu 
com és la internacionalització de la cultura catalana com a eix 
vertebrador del país 

 
El Govern ha aprovat la creació del Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura, iniciativa 
que forma part d’un dels objectius estratègics de l’Executiu com és la 
internacionalització de la cultura catalana en tant que eix vertebrador del país. 
 
El Govern considera prioritari reconèixer el paper central que duu a terme la 
cultura com a element de cohesió social, com a vehicle de progrés i com a motor 
de canvi. Per això, el Govern vol que la cultura aconsegueixi un estatus que 
s’aproximi al que tenen altres parcel·les, com la sanitat, l’ensenyament o la 
promoció econòmica. Per això, es vol fer valer la cultura catalana en l’àmbit 
internacional i atreure l’interès del món, no només cap a les empreses culturals 
catalanes i el teixit associatiu, sinó també envers els valors i la riquesa 
patrimonial del país. 
 
Per afrontar aquests nous reptes i donar una resposta més eficaç i eficient als 
requeriments en aquesta matèria, el Govern considera necessari reforçar el 
model organitzatiu del Departament de Cultura en l’àmbit internacional amb 
l’impuls d’un programa específic que permeti la generació de sinergies i un 
millor aprofitament dels recursos ja existents. 
 
El Departament de Cultura disposa d’instruments eficaços amb vocació 
internacional, com són l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i 
l’Institut Ramon Llull (IRL). Aquest nou plantejament organitzatiu pretén 
aprofundir en l’especialització de determinades tendències de gestió 
internacional de polítiques culturals, en la transversalitat de l’aproximació al fet 
cultural i en la coordinació de l’acció d’internacionalització d’aquests ens ja 
existents amb la resta d’òrgans competents de la Generalitat. 
 
El nou instrument dirigirà i supervisarà la participació del Departament de 
Cultura en l’elaboració de polítiques culturals europees en el si del Consell 
d’Europa, la Comissió Europea i el Comitè de les Regions, i permetrà relacionar-
se amb les altres institucions europees i internacionals pel que fa a l’àmbit 
cultural, en coordinació permanent amb els òrgans competents de la Generalitat 
de Catalunya. 
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També fomentarà l’intercanvi cultural internacional com a factor enriquidor de la 
creativitat i el desenvolupament cultural i com a transmissió a l’exterior de la 
riquesa cultural de la societat catalana, i contribuirà a construir confiança 
internacional i a enfortir lligams a través de la cultura, les arts i els valors de la 
societat. 
 
El programa promocionarà internacionalment la diversitat cultural catalana i la 
seva contribució a la tolerància, com un dels actius més preuats en un món 
globalitzat. 
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El Govern aprova les subvencions a les entitats que 
col·laboren en el control del cargol poma  
 

 En total s’hi destinaran 752.130,77 euros, dels quals 428.714,54 
aniran a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i els 323.416,23 restants a càrrec dels fons FEADER 

 
El Govern ha aprovat concedir per tercer any consecutiu subvencions directes 
a les entitats que des del  2015 formen part d’un grup seleccionat que dona 
suport al control i l’erradicació del cargol poma i a la millora de la diversitat al 
delta de l’Ebre.  
 
L’any 2009 es va detectar per primera vegada la presència del cargol poma al 
delta de l’Ebre i des de la Generalitat s’ha treballat per trobar mètodes i 
pràctiques per frenar la seva evolució i erradicar-lo, sense que fins ara s’hagi 
garantit una eficàcia completa. Amb l’experiència d’aquests anys 
d’implementació d’un pla de lluita, s’ha demostrat que per aconseguir una major 
eficàcia és necessari definir un projecte conjunt consensuat amb els principals 
actors del territori. 
 
D’acord amb el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, l'execució 
del projecte mediambiental de lluita contra aquesta espècie invasora es duu a 
terme mitjançant un grup ad hoc constituït per les comunitats de regants del 
delta de l'Ebre, agrupacions de productors del delta de l'Ebre, organitzacions 
ambientalistes, administracions públiques i centres de recerca.  
 
El procés selectiu d’aquest grup es va publicar al DOGC núm. 7051, de 
3.2.2016. L’import total que s’atorgarà és de 752.130,77 euros, un 57% del 
finançament d’aquest ajut anirà a càrrec del pressupost del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el 43% restant anirà a càrrec 
dels fons FEADER. 

 

Beneficiaris Import total DARP Fons UE 

ADV 5.000,00 2.850,00 2.150,00 

SEO Birdlife 20.113.00 11.464,41 8.648,59 

Comunitat General de 
Regants del Canal                  
de la Dreta de l’Ebre 

302.448,00 172.395,36 130.052,64 

Comunitat de Regants 
Sindicat Agrícola de l’Ebre 

299.569,77 170.754,77 128.815,00 

IRTA 125.000,00 71.250,00 53.750,00 

totals 752.130,77 428.714,54 323.416,23 
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L’antic hospital de l’Hospitalet de l’Infant, declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional en la categoria de 
Monument Històric 
 
El Govern ha aprovat declarar Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de 
Monument Històric, l’antic hospital de l’Hospitalet de l’Infant, a Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, a la comarca del Baix Camp, i delimitar un entorn de 
protecció per a aquest monument.   
 
L’antic hospital de l’Hospitalet de l’Infant està ubicat entre els carrers de Jaume 
Castellví, la Via Augusta, la plaça Catalunya i la plaça Berenguer d’Entença, de 
la població de l’Hospitalet de l’Infant, que pertany al municipi de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant. 
 
Va ser fundat l’any 1343 per l’infant Pere, comte de Prades, amb l’autorització 
de l’arquebisbe de Tarragona, el bisbe de Tortosa i el papa Climent VI amb el 
nom d’Hospital del Coll de Balaguer. A partir del segle xv es va anomenar ja 
Hospital de l’Infant i va donar aquest nom a la població nascuda al seu redós. 
 
L’edifici de l’antic hospital de l’Hospitalet de l’Infant és un edifici gòtic 
constructivament comparable a les muralles de Santes Creus i de Montblanc, 
mentre que com a tipologia hospitalària medieval és un exemplar únic tant a 
Catalunya com a la resta d’Europa. 
 
La realitat actual del conjunt edificat de l’antic hospital és heterogènia, tant en 
la seva estructura com en la seva propietat, encara que apareixen elements que 
són comuns en molts casos i que tenen una lectura transversal, com és el seu 
tancament perimetral. Després de múltiples canvis d’usos i segregacions de la 
propietat, l’edifici té elements de titularitat pública, com la plaça del Pou, la plaça 
Berenguer d’Entença i el petit pati de l’angle sud-oest, mentre que la resta és 
de titularitat privada diversa. 
 
L’entorn de protecció establert al seu voltant vol garantir la pervivència, en les 
millors condicions possibles, dels seus múltiples valors culturals i evitar que 
l’alteració de l’espai que dona suport ambiental al bé pugui afectar els valors, la 
contemplació o l’estudi del monument històric. Per això, entre altres aspectes, 
es vetllarà per la visualització correcta del monument i per la integració 
harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos que s’hi puguin 
establir en el futur, i es preservarà l’equilibri entre la necessitat de crear aquesta 
àrea de protecció que en garanteixi la preservació amb la voluntat de no afectar 
més espais dels estrictament necessaris. 
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El Govern declara Bé Cultural d’Interès Nacional el 
poblat neolític de la Draga, a Banyoles 
 
El Govern ha aprovat declarar Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de 
Zona Arqueològica, el poblat neolític de la Draga, a Banyoles, a la comarca del 
Pla de l’Estany. 
 
El poblat neolític de la Draga (Banyoles, Pla de l’Estany) és un jaciment 
arqueològic que correspon a un assentament d’una de les primeres comunitats 
camperoles del nord-est de la península Ibèrica. Es tracta d’un poblat del 
neolític antic datat entre el 5324-4900 aC i localitzat a la vora oriental de l’estany 
de Banyoles. Una part del jaciment, l’antiga platja neolítica, està actualment sota 
les aigües del llac, mentre que les altres zones excavades es troben en terra 
ferma. 
 
El jaciment de la Draga s’emmarca en el període històric del neolític antic cardial 
(segona meitat del VI mil·lenni). La durada del poblament va ser d’uns 400 anys; 
tot i que les causes del seu abandonament no són del tot clares, es creu que va 
ser per un esgotament dels recursos de la zona.  
 
La importància del jaciment no tan sols ve donada per la conservació de les 
estructures constructives dels habitatges —inexistents en la majoria de 
jaciments de la mateixa cronologia—, sinó també per la conservació de tots els 
materials arqueològics entre els quals destaquen les eines fetes amb fusta: 
arcs, falçs, mànecs, mobiliari, cistells, estris personals (pintes, agulles), però 
també vasos ceràmics, eines de sílex, estris fets amb banya, molins, objectes 
d’ornaments com ara braçalets fets amb marbre. També s’han recuperat restes 
faunístiques dels primers animals domesticats, restes de llavors, etc. 
 
Les restes conservades d’aquest poblat destaquen per la seva excepcionalitat, 
ja que la seva antiguitat el situa entre els jaciments neolítics més antics de la 
península Ibèrica i un dels més antics de l’Europa mediterrània. En segon lloc, 
pel fet de tractar-se d’un assentament a l’aire lliure amb una certa continuïtat de 
l’ocupació i de l’estratigrafia conservada.  
 
El jaciment també destaca pel seu estat de conservació, ja que presenta unes 
condicions excel·lents que el converteixen en un jaciment únic. El jaciment 
arqueològic ha esdevingut un referent internacional per estudiar i comprendre 
el procés de neolitització. I això s’ha aconseguit gràcies a l’excel·lent gestió 
desenvolupada durant els darrers anys, en què s’ha sabut combinar tant la 
recerca científica a escala internacional, com la difusió del període neolític a 
Catalunya a través de les reconstruccions i de l’arqueologia experimental, entre 
d’altres. 
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La declaració de bé cultural d’interès nacional estableix que les intervencions a 
la zona arqueològica declarada requeriran l’autorització prèvia del Departament 
de Cultura per a les actuacions com anivellaments del terreny, plantada i 
arrencada d’arbres, remocions i excavacions del terreny per a qualsevol tipus 
d’instal·lacions que afecti el subsòl i que superin els 30 cm de gruix des de la 
cota del terreny, o qualsevol afectació del fons subaquàtic. 
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Nomenaments 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

 Francesc Homs i Molist , membre de la Comissió Jurídica Assessora 

 Carles Mundó i Blanch, membre de la Comissió Jurídica Assessora 
 

Renovacions: 

 Maria Mercè Darnaculleta i Gardella, membre de la Comissió Jurídica 
Assessora 

 Eva Pons i Parera, membre de la Comissió Jurídica Assessora 

 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT 

 Elisabet Abad i Giralt, directora de l’Agència Catalana del Consum 

 Manel Torrent Aixa, director de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) 
 

 

CURRÍCULUMS 
 
Francesc Homs i Molist, membre de la Comissió Jurídica Assessora 
 

Nascut a Vic l’any 1969. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, també ha cursat 
el Programa Funció Directiva a les Organitzacions Públiques i Privades a 
ESADE (curs 2001-2002), i més recentment el Curs de formació continuada 
en Compliment Normatiu a l’UOC (2017). 
 
La seva activitat professional se centra principalment en l’assessorament jurídic 
i estratègic, així com en els efectes al món de l’empresa de la nova normativa 
en matèria de compliment normatiu i transparència. Per raó de la seva 
experiència com a gestor públic, també desenvolupa tasques d’assessorament 
públic i privat a partir de la nova llei de contractes del sector públic. 
 
Ha tornat a l’exercici professional després d’una dilatada carrera política, durant 
la qual ha estat diputat al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, i 
ha exercit diverses responsabilitats a l’Administració pública, com la de secretari 
general i conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya entre els 
anys 2010 i 2015. Destaca també el fet que participà activament com a ponent 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya vigent, així com en el desplegament de 
les principals lleis institucionals bàsiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Ha publicat dos llibres directament vinculats amb l’Estatut d’autonomia i el seu 
desplegament: Catalunya a Judici, 2008; i Dret a decidir. Estació concert, 2010. 
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Carles Mundó i Blanch, membre de la Comissió Jurídica Assessora 
 
Nascut a Vic l’any 1976. 
 

És llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i màster en Dret 
Urbanístic (IDEC-UPF). És advocat en exercici i actualment és el soci 
responsable de l’àrea de Dret civil de la firma Bufet Vallbé de Barcelona. 

Com a advocat ha participat en nombrosos procediments sobre responsabilitat 
civil i responsabilitat patrimonial de l’Administració i té una àmplia experiència 
en matèria de dret de fundacions, àmbit en el qual exerceix de secretari en 
diverses fundacions vinculades a la salut, l’educació i la dependència. També 
ha actuat en procediments arbitrals com a àrbitre designat pel Tribunal Arbitral 
de Barcelona. 

Ha estat conseller de Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya durant 
la XI legislatura (2016-2017) i va presidir la Comissió de Codificació del Dret 
Civil de Catalunya i l’Observatori del Dret Privat de Catalunya. Durant aquest 
període es va aprovar la Llei del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, sobre 
obligacions i contractes i es va aprovar la Llei que regula les Voluntats digitals. 
Entre altres fites, es va posar en funcionament el Registre de Parelles Estables 
de Catalunya i el Registre únic de Grups d’interès de Catalunya. També es va 
tancar l’antiga presó Model de Barcelona, després de 113 anys de 
funcionament, i es va impulsar la digitalització de l’Administració de Justícia.   

Coneix en profunditat el funcionament de l’Administració de la Generalitat i 
l’Administració local per la seva experiència com a cap del Gabinet 
del Departament d'Educació i del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació. Va ser secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya (2008-2010), mandat en el qual va liderar el trànsit de la televisió 
analògica a la digital (TDT), que va abastar més de dos milions de llars. També 
va ser president de l'Agència Catalana de Notícies (ACN).  

En l'àmbit universitari, ha estat membre del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, del Consell Social de la Universitat de Barcelona (UB) i del Consell 
Social de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), del qual n’ha presidit la Comissió 
Acadèmica. 

 
Elisabet Abad i Giralt, directora de l’Agència Catalana del Consum  
 
Nascuda a Esplugues de Llobregat l’any 1962. 
 
És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Compta amb el 
Certificat de suficiència investigadora, corresponent a l’Àrea de Dret 
Administratiu i Processal de la Universitat de Barcelona i també té un mestratge 
en Dret de Catalunya (UB, EPC i Gabinet Jurídic de la Generalitat de 
Catalunya). 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_Pompeu_Fabra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Departament_de_Just%C3%ADcia_de_la_Generalitat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Departament_d%27Ensenyament_de_la_Generalitat_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%A8ncia_Catalana_de_Not%C3%ADcies
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_de_Barcelona
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És diplomada en Funció Gerencial a les Administracions Públiques (ESADE) 
i  en Política i Govern (UPF-UAB-ESADE). També té un diploma en Lideratge i 
Innovació a les Administracions Públiques (ESADE-EAPC) i un diploma i 
postgrau en e-Govern (UPF). 
 
Pel que fa a la seva trajectòria professional, des del gener del 2013 és la 
directora general del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) del 
Departament de Justícia. Prèviament havia ocupat altres càrrecs a 
l’Administració pública. Va ser cap de Secció i Servei de Formació de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya; sub-directora general de l’Escola de 
Policia de Catalunya del Departament d’Interior;  cap de Gabinet del 
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme; i sub-directora general de 
Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia. 
 
També ha estat diputada al Parlament de Catalunya i senadora designada pel 
Parlament de Catalunya. 
 
Manel Torrent Aixa, director de l’Institut Català d’Energia (ICAEN)  
 
Nascut a Barcelona l’any 1974. 
  
És enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d´Enginyers Industrials de 
Barcelona. Compta, també, amb l’MBA Executive Internacional especialitzat en 
empreses del sector energètic per l’Escola d’Organització Industrial (EOI). 
 
Des de l’any 2000 fins al 2007, la seva trajectòria professional va estar lligada 
al món de l’Administració pública , desenvolupant diverses funcions a l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, va 
exercir de director i gerent de la Zona Nord-est de l'Àrea de Tecnologia i 
Processos Industrials d’Applus NORCONTROL SLU.  
 
Des del 2008 i fins a l’actualitat ha treballat a l'Agència d'Energia de Barcelona. 
Primer com a director de Projectes i des de l’any 2010, com a director tècnic de 
l’Agència, desenvolupant tasques de gestió i coordinació en matèria de 
promoció i desenvolupament de projectes relatius a la generació eficient, 
instal·lacions renovables, biomassa i eficiència energètica en tots els àmbits. 
 
Des de fa més de 15 anys que compatibilitza la seva activitat professional amb 
la  docència, sent professor en diversos màsters i postgraus en l’àmbit de 
l’eficiència energètica (Univ. Barcelona), també en l’àmbit de les Smartcity (La 
Salle) i col·laborant amb l’UPC en estudis de recursos energètics. 
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Altres Acords de Govern 
 
Atorgades les concessions definitives de les emissores de freqüència 
modulada als ajuntaments de Falset i Vallfogona de Balaguer 
 
El Govern ha acordat atorgar als ajuntaments de Falset i Vallfogona de Balaguer 
la concessió definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en 
ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual 
restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai 
radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions 
contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.  
 
L’acord de Govern resol aquestes concessions, que fins ara restaven en 
situació de provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat 
atorgar aquestes concessions, i que les instal·lacions de les emissores 
esmentades s'adiuen als respectius projectes aprovats al seu dia, a les 
especificacions tècniques d'aplicació, han superat la inspecció preceptiva i han 
obtingut de l’administració competent l’autorització de la posada en servei. 
 
El Govern nomena els representants de la Generalitat al Consell Rector de 
l’IDECE 

 
El Govern ha nomenat avui els cinc representants de l’Administració de la 
Generalitat al Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre (IDECE), d’acord amb el Decret de reestructuració del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, que adscriu l’IDECE 
a aquest Departament.  
 
Així, s’ha designat Lluís Juncà, director general de Promoció Econòmica, 
Competència i Regulació, i també les persones titulars de la Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Francesc Xavier 
Pallarès, i dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre dels departaments de 
Territori i Sostenibilitat, Antonio Suárez; Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Ferran Grau; i Empresa i Coneixement, Mercè Miralles. 
 


