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El Govern aprova el Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació 
 

 L’objectiu de la norma és garantir els drets de totes les persones, 
independentment de la seva condició i generar instruments que 
promoguin mesures positives de respecte a la diversitat 

 

 El text ja comptava amb el vistiplau del Govern i estava pendent 
d’aprovació pel Parlament però va decaure en finalitzar la 
legislatura i ara se’n reprèn la tramitació 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació, promogut pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. Aquesta norma té com a objectiu fer efectiu el dret a la 
igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o conviccions, 
capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per 
altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l'erradicació del 
racisme, i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la 
xenofòbia, de l'homofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la 
igualtat i la dignitat de les persones. 
 
La norma estableix obligacions per als diferents àmbits socioeconòmics per 
garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i defineix com a 
vulneracions d’aquest dret la discriminació, directa o indirecta, per associació i 
per error, la discriminació múltiple, la denegació d'ajustos raonables, 
l'assetjament, la inducció, ordre o instrucció de discriminar, les represàlies i 
l'incompliment de les mesures d'acció positiva derivades d'obligacions 
normatives o convencionals. 
 
Abans de l’aprovació del Projecte, el text també ha passat per un procés 
participatiu on han intervingut els consells adscrits a la Generalitat com ara la 
Taula per la Ciutadania i la Immigració, el Consell de la Gent Gran de Catalunya, 
el Consell Nacional LGBTI, el Consell Nacional de les Dones i el Consell 
Nacional de la Joventut, així com les entitats i el món associatiu del país.  
 
Amb l’aprovació del Govern es reprèn la tramitació que va quedar interrompuda 
per la finalització de la legislatura passada i s’encara la recta final per a la seva 
aprovació definitiva al Parlament.  
 
 
Més garanties i promoció del dret 
 
La llei preveu mesures de protecció enfront de la discriminació amb l’obligació 
d’aplicar mètodes i instruments per a la detecció de vulneracions del dret a la 
igualtat de tracte i a la no discriminació, així com l’adopció de mesures 
preventives o per al cessament de les situacions discriminatòries. 
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El dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació comptarà amb el suport de 
la seva promoció per part dels poders públics, que han d’adoptar mesures per 
fomentar aquest dret; i les empreses i altres organitzacions que poden aplicar 
mesures econòmiques, comercials, laborals i assistencials. 
 
Així mateix, el Projecte també preveu establir un règim d'infraccions i sancions 
que garanteixin les condicions bàsiques en matèria d'igualtat de tracte i no-
discriminació, que es desenvoluparà mitjançant un reglament propi.  
 
Aquest règim d’infraccions i sancions, així com el reglament que se’n derivi, serà 
d’aplicació supletòria al règim sancionador establert a la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
 
Planificació estratègica per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
 
La nova norma preveu l’impuls d’un pla nacional per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, un document que determina els eixos, les línies estratègiques, 
els objectius i les mesures per prevenir, eliminar i corregir tota forma de 
discriminació per raó de les causes que estableix aquesta llei. 
 
El Pla nacional té caràcter quadriennal i correspon al Departament competent 
per raó de la matèria la seva preparació, seguiment i avaluació. Així mateix s’ha 
de garantir la participació de les organitzacions representatives dels interessos 
socials afectats en cada una d'aquestes fases. L'aprovació del Pla nacional 
correspon al Govern de la Generalitat.  
 
El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació incorpora de forma 
prioritària:  

a) Els principis bàsics d'actuació en matèria de no-discriminació.  
b) Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir tota forma de 

discriminació.  
c) Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per 

la seva pròpia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació. 

d) Les mesures dirigides a la informació, conscienciació i formació en 
igualtat de tracte i no-discriminació. 

 
 
Creació d’un òrgan específic  
 
El Govern crearà un òrgan específic per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació. Entre d’altres funcions, aquest òrgan resoldrà les demandes, farà 
funcions de mediador i treballarà en coordinació amb el Síndic de Greuges, el 
Ministeri Fiscal i les institucions i organismes públics. 
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En concret, la llei preveu que aquest òrgan podrà donar suport a qui hagi pogut 
sofrir discriminació per a la tramitació de les seves queixes i reclamacions; 
mediar o conciliar entre les parts amb el seu consentiment, tret de les que 
tinguin contingut laboral o penal. 
 
Així mateix, podrà iniciar d’ofici o a instàncies de tercers investigacions sobre 
discriminació fora de les que tinguin caràcter penal, i exercirà la potestat 
d’incoació, inspecció, instrucció i sanció.  També promoure l’adopció de codis 
de bones pràctiques en matèria de lluita contra la discriminació. 
 
Àmbits d’aplicació de la llei 
 
Aquesta llei està adreçada a totes les institucions públiques, persones físiques 
o jurídiques de caràcter privat i té un ampli àmbit d’aplicació. Així entre altres, 
s’aplica al treball i les relacions laborals, al règim estatutari del personal al servei 
de les administracions públiques i  a les organitzacions professionals, culturals, 
esportives, d’educació en el lleure o d’interès social, econòmic o de participació 
política.  
 
També a l’educació; la protecció social, les prestacions i els serveis socials; la 
participació cívica i social; la sanitat; l’accés, oferta i subministrament de béns i 
serveis al públic; la publicitat i els mitjans de comunicació; la sanitat; l’habitatge; 
l’accés i permanència en establiments o espais oberts al públic; la immigració i 
desenvolupament de polítiques d’integració i primer acolliment, així com la 
formació d’adults pròpia dels serveis d’acollida; les associacions i les 
fundacions; les cooperatives i l’economia social, i la cultura.  
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El Govern aprova el Programa d'activitats 2018 per a la 
seguretat viària amb l'objectiu de reduir la sinistralitat a 
la xarxa viària catalana 
 

 El Programa segueix les línies estratègiques del Pla de Seguretat 
viària 2017-2019 amb l’objectiu de reduir fins al 45% el nombre de 
víctimes mortals l’any 2019 respecte de l’any 2010 
 

 El Programa consta d’un total de 125 accions estructurades en 509 
activitats  

  
El Govern ha aprovat el Programa d'activitats per a la seguretat viària per al 
2018, impulsat per la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (CCTSV). 
Aquestes accions suposen la segona concreció del Pla de Seguretat viària 
2017-2019 i van encaminades a assolir l’objectiu fixat en el Pla de reduir un 45% 
les víctimes mortals per sinistres viaris a Catalunya l’any 2019 respecte de l’any 
2010. 
 
Les accions desenvolupades pels diferents departaments de la Generalitat de 
Catalunya en el marc del Programa d’activitats per a la seguretat viària 2018 
tenen un pressupost de 143.469.018,75 €.  
  
El Programa incorpora un total de 125 actuacions, desplegades en 509 activitats 
proposades pels diferents departaments de la Generalitat implicats en la 
seguretat viària i d’altres entitats públiques i privades que integren la Comissió 
Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i que s’estructuren al voltant dels 6 
objectius estratègics establerts al Pla estratègic de seguretat viària de 
Catalunya 2014-2020: 
 
-     Protegir els usuaris de la mobilitat i control eficaç de les conductes de risc 
-     Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i interurbanes) 
-     Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat 
segura 
-     Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de 
seguretat viària que permetin la consecució de resultat 
-     Facilitar l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital 
-     Potenciar l’R+D+I a la seguretat viària 
  
Entre les iniciatives que està desenvolupant el Servei Català de Trànsit (SCT), 
l’organisme competent en matèria del trànsit i la seguretat viària a Catalunya, 
cal destacar l’anàlisi de la sinistralitat viària per causa de la velocitat excessiva 
i la instal·lació de cinemòmetres fixos o de tram, l’aplicació de noves mesures 
per a conductors reincidents (per addicions), la implementació de l’e-call, 
proporcionar assistència tècnica als governs locals amb la redacció de plans 
locals de seguretat viària, mantenir i millorar el SIAVT (Servei d’Informació i 
Atenció a les Víctimes de Trànsit),  la creació d’una nova aplicació per a la gestió 
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integral dels sistemes de gestió del trànsit del CIVICAT,  i la gestió dels episodis 
de contaminació, entre d’altres. 
 
Altres activitats del SCT en relació amb l’educació per a la mobilitat segura 
(EDUMS) són: la realització de  formació en línia al professorat de primària i 
secundària per  a la mobilitat segura  en col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament, potenciar el model de canvi d’aptituds a les autoescoles amb 
un segell de qualitat i  reformular i dissenyar el nou web d’EDUMS. 
 
També es destaca la participació del SCT en la iniciativa Catalunya Living- Lab 
i la participació en organitzacions, organismes i projectes europeus com ara 
l’EuroRap, MEDTIS, ETSC, MAIS, EIP+, C-Roads i C-Mobile. 
 
El Programa també recull activitats per a la millora de la seguretat viària a 
Catalunya d’altres entitats i organismes com són l’Ajuntament de Barcelona, les 
diputacions, l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Abertis, APPLUS-
IDIADA, Federació d’Autoescoles de Catalunya, Fundació Institut Guttmann, 
Mutual de Conductors, RACC, Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, 
Catalunya Camina,  Associació de Prevenció d'Accidents P(A)T, Stop 
Accidentes o el SEM, entre d’altres. 
 
Aquest Programa, informat prèviament a la Comissió Catalana de  Trànsit i 
Seguretat Viària i aprovat avui pel Govern,  arriba ara al seu tràmit final atesa la 
situació política d’enguany, que ha dificultat la calendarització normal d’aquest   
procés. Amb tot, les activitats previstes en el Pla s’han anat duent a terme durant 
aquest any 2018.  
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El Govern obre una consulta prèvia per a la modificació 
del Decret d’admissió d’alumnat 
 

 Comença el procés previ per elaborar un projecte de decret de 
modificació del Decret 75/2007, de 27 de març 
 

 S’inclourà l’eliminació de la puntuació per malaltia crònica que 
afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic; i la puntuació 
per a pare, mare, tutors o germans exalumnes que han estat 
escolaritzats al centre 

 
El Govern ha aprovat avui obrir un procés de consulta prèvia a l’elaboració d’un 
projecte de decret de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, d’admissió 
d’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 
 
Aquesta modificació, que promou el Departament d’Ensenyament, va en la línia 
en línia de potenciar la igualtat d’oportunitats en el marc d’educació inclusiva, 
un dels objectius del Pla de Govern sota l’objectiu. Així, la consulta prèvia 
inclourà la modificació de dos aspectes de l’actual decret d’admissió d’alumnat, 
que és l’eliminació de la puntuació per malaltia crònica que afecta el seu sistema 
digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia; i l’eliminació dels punts per 
pare, mare, tutors o germans exalumnes que han estat escolaritzats al centre –
tots dos criteris complementaris de puntuació en la preinscripció. 
 
Pel que fa a la puntuació per a pares o mares exalumnes del centre, 
Ensenyament considera que l’escolaritat ha de ser equilibrada, i per tant, 
s’eliminen aquests punts complementaris per afavorir l’equitat i la igualtat en 
l’accés. 
 
Aquest és també un dels principals arguments per a l’eliminació de la puntuació 
per malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic. A 
més, actualment els menjadors escolars ja incorporen menús específics per a 
alumnat amb aquestes malalties digestives, com ara la celiaquia. 
 
El Departament d’Ensenyament vol dur a terme la consulta pública prèvia a 
aquesta modificació per tal de comprovar l’opinió de la comunitat educativa i 
dels diferents sectors afectats. 
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Nomenaments 
 
DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I 

TRANSPARÈNCIA 

 
Victòria Alsina Burgués, delegada del Govern als Estats Units  
 
Nascuda a Barcelona l’any 1983. 
 
És doctora en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona. Actualment és Research Professor a la Tandon School of 
Engineering de la New York University, Senior Fellow a The Governance Lab i 
Democracy Fellow a l'Ash Center for Democratic Governance and Innovation 
de la Harvard Kennedy School.  
 
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu 
Fabra, disposa d’un màster en Gestió Pública per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, i un 
màster en Direcció Pública per ESADE Business School.  
 
Les seves especialitats són la reforma del sector públic, la col·laboració público-
privada i la regeneració democràtica. 
 
Daniel Camós Daurella, delegat del Govern a França  
 
Nascut a Barcelona l’any 1980. 
 
És doctor en Economia per la Paris School of Economics i la Université Libre 
de Bruxelles i enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. 
Especialitzat en infraestructures, compta amb més de deu anys d’experiència 
en la gestió de projectes públics, l’anàlisi de polítiques públiques i la recerca en 
països en vies de desenvolupament.  
 
Ha treballat al Banc Mundial, la Comissió Europea, les Nacions Unides i a altres 
àmbits acadèmics i organitzacions no governamentals. Disposa també d’un 
màster d’Administració Pública en Desenvolupament Internacional per la 
Harvard Kennedy School i d’un diploma internacional d’Estudis Polítics per 
l’Institut d’Études Politiques Sciences Po de París. 
  
Les funcions principals dels delegats seran representar el Govern de la 
Generalitat als Estats Units i a França en cada cas, dirigir i impulsar l’activitat 
de la Delegació, elaborar i coordinar l’acció exterior del Govern i mantenir les 
relacions amb altres òrgans o organitzacions internacionals del seu àmbit 
territorial. 
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DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

 
Georgina Oliva i Peña, secretària d’Infància i l'Adolescència 
  
Nascuda a Barcelona, l’any 1980. 
  
És llicenciada en Sociologia per la Universitat de Barcelona i ha realitzat cursos 
d’especialització en Mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de les polítiques 
públiques (Ivàlua) i l’Ètica en els serveis socials (Dra. Begoña Román, 
presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya). 
  
Des del 2017 ha estat directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Anteriorment, des del 
2008, havia treballat al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, primer com 
a tècnica d’Infància i Dona i després com a  coordinadora del Model Integral 
d’Atenció a la Infància i Adolescència a la ciutat de Barcelona. 
  
Entre 2006 i 2008 va ser diputada al Congrés dels Diputats, on va ser ponent 
entre d’altres de la Llei d’adopcions internacionals (54/2007) i de la Llei orgànica 
d’igualtat entre homes i dones (3/2007). Anteriorment, va col·laborar amb 
l’Institut Català de les Dones com a consultora. 
  
També ha estat ponent de jornades i conferències sobre infància i violència 
masclista a Les Palmes de Gran Canària i Bogotà (Colòmbia).  
 
Alhora, ha coelaborat les publicacions “Intervenció amb adolescents víctimes 
de relacions abusives de parella o altres manifestacions de violència sexista des 
del sistema públic de serveis socials de la ciutat de Barcelona” (Ajuntament de 
Barcelona, 2014); “La participació d’infants i adolescents. Projecte de bones 
pràctiques en centres residencials d’acció educativa i centres d’acollida” 
(Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 2014) i “Intervenció amb infants i 
adolescents en situacions de violència masclista des del sistema públic de 
serveis socials de la ciutat de Barcelona” (Ajuntament de Barcelona, 2012). 

 
Meritxell Benedí i Altés, directora general de Serveis Socials  
 
Nascuda a Barcelona, l’any 1977. 
  
És llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona (UB). Té un màster-
DEA en Estudis del Món Contemporani per la UB i un màster en Direcció Pública 
per l’ESADE-Universitat Ramon Llull.  
 
Des del 2018 és cap de l’Àrea d’Apoderament Personal de la Fundació Surt. 
Anteriorment, durant els anys 2016 i 2017 havia estat responsable de Projectes 
Estratègics i assessora del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
Entre el 2013 i el 2016 ha estat tècnica de gestió a l’Agència de Qualitat i 
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Avaluació de la Salut del Departament de Salut. També ha treballat de 
consultora a la Fundació Surt i a l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Entre el 2009 i el 2011 ha estat cap de l’Àrea de Coneixement i Formació de la 
Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania i 
directora del Pacte Nacional per a la Immigració (2005-2007), també al mateix 
Departament. Entre el 2002 i el 2005 va exercir de responsable de gestió al 
Grup de Recerca “Multiculturalisme i Gènere” de la Universitat de Barcelona. 
 
També ha estat investigadora al projecte R+D del Ministeri de Ciència y 
Tecnologia La construcción de la identidad europea a través de identidades 
urbanas: nuevos sujetos sociales, diversidad cultural y políticas públicas en 
espacios urbanos, durant el període 2002-2005. 
  

Ester Sara Cabanes i Vall, directora general d'Atenció a la Infància i 

l'Adolescència  

Nascuda a Tortosa, l’any 1971. 

  
És diplomada en Treball Social per l’Escola Universitària de Treball Social de 
Tarragona. Ha realitzat un curs d’especialització en abusos sexuals i altres 
maltractaments infantils a la UB i un postgrau en Traumateràpia Infantil al centre 
IFIV Barcelona. Té un màster en logopèdia per la Universitat de Vic i és 
educadora social habilitada.  
 
Des del 2003 és responsable de l’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a 
les Terres de l’Ebre. Anteriorment, durant el període 1999-2003 havia estat 
educadora a la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària (UBASP) de 
l’Ajuntament de Tortosa. També ha estat responsable d’un pis assistit de l’Àrea 
de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) i educadora en un centre 
residencial d’acció educativa (CRAE). 
 

 

 
  



 

 

Acords de Govern. 30.10.2018  

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

 

11 

Altres Acords de Govern 
 
Aprovada la declaració d'ocupació urgent dels béns afectats pel Projecte 
de nou accés a la Plaça de la Vila de Llorenç del Penedès  
 

El Govern ha aprovat la declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats 
pel Projecte de nou accés a la Plaça de la Vila de Llorenç del Penedès. 
 
El procediment d'urgència en casos d'expropiació forçosa és un procediment 
excepcional que requereix, per a la seva aprovació, l'existència de 
circumstàncies que justifiquin aquesta excepcionalitat. En aquest sentit 
l’Ajuntament de Sant Llorenç del Penedès ha justificat aquesta excepcionalitat 
en raons de seguretat viària que no permeten demorar les obres a executar, per 
tal de reduir al més aviat possible les situacions de risc i accidents de l’accés al 
nucli de la Plaça de la Vila, des de la Carretera de Vendrell TP-2125, atès que 
la situació actual d’aquesta entrada, el seu estat i el perill que comporta per als 
vehicles que accedeixen des de la direcció del Vendrell i els que s’incorporen 
des del sindicat i la plaça de la Vila, no garanteixen la seguretat viària 
necessària. 

 
Aprovada la modificació dels Estatuts de Comforsa que recullen el canvi 
de domicili social de la societat 
 
El Consell Executiu ha autoritzat avui la modificació de l’article 3 dels Estatuts 
socials de Comercial de la Forja, SA (COMFORSA), societat mercantil 
participada per AVANÇSA del Departament d’Empresa i Coneixement, que 
recull el canvi de domicili social de la societat que passa del carrer de Muntaner 
al carrer de Còrsega de Barcelona. 


