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El Govern aprova el Pla nacional per a l’Agenda 2030 a 
Catalunya 

 
 Conté 920 compromisos per assolir el desenvolupament sostenible 

 
 Coincidint amb el quart aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030 

per les Nacions Unides, el Govern aprova aquest nou full de ruta per 
contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible des de Catalunya 

 
 Els tretze departaments de la Generalitat han participat en 

l’elaboració del document, que vol garantir la coherència de les 
polítiques públiques 

 
El Govern ha aprovat el Pla nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, assumint 
el mandat que Nacions Unides va aprovar el 2015 per al desenvolupament 
sostenible i per al qual va marcar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) a assolir el 2030. En la resolució que aprova l’Agenda 2030, s’encoratja 
a adoptar respostes nacionals que concretin els ODS segons les 
característiques de cada territori. En aquest sentit, el Pla nacional aprovat pel 
Govern conté 920 compromisos o objectius programàtics, dels quals 810 
s’implementaran a Catalunya i 110 tindran una repercussió a nivell global, 
refermant així el compromís amb la comunitat internacional per contribuir a 
l’assoliment dels ODS a escala global. El Pla ha estat elaborat amb la 
participació dels tretze departaments de la Generalitat.  
 
El Pla és un instrument de planificació dinàmic i que vol contribuir a incrementar 
la coherència de polítiques públiques: del document aprovat, que estarà 
disponible en dades obertes, se’n faran revisions anuals per mantenir-lo 
actualitzat fins al 2030. Es preveu, així, que en els propers anys es pugui 
incorporar la vinculació amb l’Agenda Urbana de Catalunya, que està en procés 
d’elaboració, i amb els pressupostos de la Generalitat. També s’obriran canals 
de participació d’experts i dels actors de la societat civil mitjançant el òrgans de 
participació i consulta de la Generalitat de Catalunya.  
 
Un procés de treball llarg i complex 
 
El camí fins a l’aprovació d’aquest Pla nacional ha comportat un llarg i complex 
procés de treball, que es va iniciar formalment el febrer del 2017 amb l’aprovació 
de l’elaboració del document. Aquell any es va començar a treballar en el Pla, 
prenent com a referència l’informe “L’Agenda 2030: transformar Catalunya, 
millorar el món” del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya (CADS) i una prova pilot del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Amb l’aplicació de l’article 155, el procés va quedar interromput i es va reprendre 
a finals de setembre del 2018, fins a la seva aprovació en aquest Consell 
Executiu. 
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Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat 
i aborden cinc grans àmbits: el planeta, les persones, la prosperitat, la pau i els 
partenariats o aliances. Les Nacions Unides van aprovar l’Agenda 2030 l’any 
2015 com a resposta a la necessitat internacional de disposar d’un marc 
consensuat per afrontar els reptes globals de la humanitat. Així, els ODS 
apareixen com una responsabilitat compartida entre una multitud d’actors a 
nivell global, i Catalunya es compromet a contribuir amb la comunitat 
internacional a assolir l’any 2030 els ODS marcats a escala global. 
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El Govern aprova l’Estratègia mediterrània de 
Catalunya 
 

 L’Executiu renova i reforça la visió catalana sobre la Mediterrània 
 

 La missió de l’Estratègia és contribuir a un canvi en l’enfocament 
del projecte mediterrani a Europa, reforçar les relacions i els 
intercanvis entre els actors de les dues ribes i desplegar a la 
Mediterrània els objectius de l’Agenda 2030 de desenvolupament 
sostenible 

 
El Govern ha aprovat l’Estratègia mediterrània de Catalunya, MedCat 2030, un 
full de ruta al servei d’una prioritat per a l’acció exterior catalana: la Mediterrània. 
El document inclou el Pla d’acció 2019-2022 que s’impulsarà en els propers 
quatre anys. Es tracta d’una eina a mitjà i llarg termini, que estableix una visió, 
uns eixos i uns objectius estratègics. El seu horitzó 2030 s’alinea amb els reptes 
globals en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 
2030 de Nacions Unides. 
 
El contingut de l’Estratègia s’ha dissenyat i consensuat entre tots els 
departaments de la Generalitat de Catalunya, així com amb actors de la societat 
civil i experts. L’Estratègia MedCat 2030 identifica tres eixos principals: el 
compromís amb els reptes globals, promovent un model regional per incidir en 
els reptes d’abast humà, social i econòmic que afecten la totalitat de l’acció 
exterior; la incidència i un projecte renovat, contribuint a l’impuls d’un nou 
projecte europeu per a la Mediterrània; i unes aliances per a la projecció i 
l’intercanvi, aportant visibilitat, incentivant les relacions i acostant la 
Mediterrània a la societat catalana. 
 
Algunes dades il·lustren el pes de la Mediterrània a Catalunya en diferents 
sectors d’oportunitat socials, culturals i econòmics. Destaca la importància dels 
vincles humans. Un 21% del total de residents estrangers a Catalunya provenen 
de la riba sud de la Mediterrània. La Mediterrània representa un 28% de la 
totalitat de la cooperació catalana al món (2017). Gairebé un 25% de la mobilitat 
universitària té com a origen un país mediterrani.  
 
Actualment una trentena de centres, institucions internacionals i xarxes 
dedicades exclusivament a la Mediterrània tenen seu a Catalunya. Així mateix, 
les relacions amb la Mediterrània representen el 32,7% del comerç exterior a 
Catalunya (2017). Amb Barcelona com el port més important en volum de 
passatgers, Catalunya és el hub logístic intermodal més gran del sud d’Europa. 
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El Govern crea una oficina tècnica per captar i retenir 
talent digital 
 

 L’obertura d’aquesta oficina -que forma part de la participació de la 
Generalitat en el programa Barcelona Digital Talent- té per objectiu 
assegurar la competitivitat del teixit empresarial i d’startups i 
posicionar Catalunya com un pol de talent digital a Europa 
 

El Govern ha aprovat la creació d’una oficina tècnica per impulsar la generació, 
captació i retenció de talent digital a Catalunya amb l’objectiu de garantir la 
competitivitat del teixit empresarial i d’startups i posicionar Catalunya com un 
pol de talent digital a Europa. Aquesta iniciativa, que compta amb una dotació 
econòmica de 366.000 euros, s’estendrà fins l’any 2021, tot i que pot ser 
prorrogable en funció de l’evolució i les seves necessitats.  
 
L’obertura d’aquesta oficina tècnica s’emmarca dins de la participació de la 
Generalitat de Catalunya en el programa Barcelona Digital Talent, al qual s’han 
adscrit conjuntament els departaments de Polítiques Digitals i Administració 
Pública; Treball, Afers Socials i Famílies, i Empresa i Coneixement. Mitjançant 
aquest programa es desenvoluparan les capacitats del talent no digital per 
transformar-lo en digital, es captaran professionals internacionals, es fomentarà 
l’adaptació dels programes formatius existents sobre la base de competències 
digitals que requereix el mercat, es dissenyaran continguts i itineraris formatius 
i es potenciarà l’interès i formació digital dels treballadors d’avui i de les noves 
generacions. 
 
El programa Barcelona Digital Talent està impulsat per la Fundació Mobile 
World Capital Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona i d’altres entitats privades (Cercle Tecnològic de 
Catalunya, Barcelona Tech City, 22@Network i Foment del Treball Nacional). 
 
Creix un 40% la demanda de perfils digitals 
 
Catalunya, i especialment l’àrea metropolitana de Barcelona, s’ha convertit en 
un dels principals pols digitals d’Europa. Barcelona és la capital mundial del 
mòbil i seu dels principals esdeveniments tecnològics internacionals, a banda 
de comptar amb la presència de centres d’innovació digital d’empreses com 
Amazon, Siemens, SEAT, Microsoft o Siemens, entre d’altres. Aquest 
desenvolupament tecnològic està accelerant les necessitats de talent en 
competències digitals amb perfils especialitzats, però la realitat és que el volum 
de professionals formats en el mercat no ha crescut de forma proporcional a la 
demanda. De fet, la demanda de perfils digitals a Barcelona ha augmentat prop 
d’un 40%, mentre que l’oferta de professionals disponibles només ha crescut 
un 7,6%, segons Barcelona Digital Talent.  
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Catalunya, un hub tecnològic  a Europa 
 
Un total de 15.757 empreses formen el sector TIC català, una xifra que ha 
crescut un 27% des del 2013. Totes elles generen 106.400 llocs de treball i 
sumen 16.667 milions d’euros de facturació, situant al sector TIC català com un 
dels més dinàmics de l’economia catalana i un dels clústers digitals més 
importants d’Europa.  
 
De fet, Barcelona se situa com el primer pol d’startups del sud d’Europa en 
nombre d’startups i en cinquena posició a tot Europa després de Londres, 
Berlín, París i Amsterdam, segons el Ranking of Europe’s biggest startup hubs 
in 2017 elaborat per EU-Startups. Barcelona està considerat tercer pol preferit 
per als creadors d’startups, ja que un 20% dels fundadors europeus triaria 
aquesta ciutat per establir-hi la seva empresa emergent únicament per darrere 
de Londres i Berlín, tal com apunta el rànquing Startup Heatmap Europe 2018. 
Pel que fa al finançament, Barcelona és la quarta ciutat europea per volum 
d’inversió rebuda en startups, segons la consultora Atomico. 
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El Govern amplia el Programa DIL d'integració laboral 
de persones amb discapacitat intel·lectual a tot el 
sector públic 
 

 Gràcies al Programa, 95 persones d’aquest col·lectiu han accedit 
fins ara  a un lloc de treball a l’Administració 

 
 La Generalitat és capdavantera en integració laboral de les 

persones amb discapacitat intel·lectual  
 
El Govern ha aprovat estendre el Programa DIL d’integració laboral de persones 
amb discapacitat intel·lectual a la totalitat del sector públic. Amb l’acord, les 
entitats del sector públic es podran adherir al programa i s’ampliarà el nombre 
de llocs de treballs per a aquest col·lectiu. 
 
La Generalitat és capdavantera en integració laboral de les persones amb 
discapacitat intel·lectual a través del Programa DIL. El programa s’adreça a 
persones que tenen com a mínim un 25% de discapacitat intel·lectual 
reconeguda, que poden accedir a un lloc de treball a la Generalitat mitjançant 
convocatòries específiques pel sistema de concurs de mèrits. 
  
La primera convocatòria de places específica per a aquest col·lectiu es va fer 
l’any 2003 i, des de llavors, se n’han fet quatre més, que han permès a 95 
persones accedir a un lloc de treball a l’Administració. 
  
La Generalitat també ha constituït una borsa de treball, pionera a totes les 
administracions públiques, per a persones amb dificultat d’integració laboral per 
raó de la seva capacitat intel·lectual. 
  
La Generalitat és referent perquè ha estat la primera administració en què el 
seguiment dels treballadors i treballadores d’aquest col·lectiu el realitzen tècnics 
de la pròpia administració. Així, el personal tècnic en inserció laboral, adscrit a 
la Direcció General de la Funció Pública, fa un seguiment individualitzat de cada 
treballador i del seu entorn i en dissenya el pla anual de formació específica. 
Tots els treballadors del Programa DIL compten també amb personal referent 
al seu departament que els facilita l’aprenentatge de les seves tasques i el 
desenvolupament de les relacions socials a l’entorn laboral. 
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El Govern concedeix una subvenció de 700.000 euros 
al festival Temporada Alta 
 

 El festival oferirà entre octubre i desembre un centenar 
d’espectacles, 25 dels quals són produccions o coproduccions 

 
El Govern ha acordat concedir una subvenció de 700.000 euros a l’empresa 
Bitò Produccions SL. Aquesta subvenció es destina a finançar el festival d’arts 
escèniques Temporada Alta 2019, que se celebra entre els mesos d’octubre i 
desembre, un punt de trobada entre l’escena catalana i la internacional, i una 
plataforma de suport a la creació i la producció d’espectacles. 
 
La nova edició del festival, la 28ª, ofereix un centenar d’espectacles, 25 dels 
quals són produccions o coproduccions d’un festival que se celebra 
principalment a les localitats de Girona i Salt, però que també programa 
espectacles a viles com Banyoles, Bescanó, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell 
o Torroella de Montgrí.  
 
En la seva 28ª edició, el festival reviu textos clàssics de Shakespeare, 
Rodoreda, Pinter, Lorca, Bertrana, Zweig, Walser o Verdaguer, i programa 
obres d’autoria contemporània i nova creació d’autors com Tolcachir, Blanco o 
El Conde de Torrefiel. En aquesta edició es posen a la venda 53.734 entrades, 
gairebé 4.000 més que en l’edició anterior. 
 
Els recursos econòmics procedeixen bàsicament de la venda d’entrades, els 
patrocinadors o mecenes, i les administracions públiques. En les darreres 
edicions, la venda d’entrades ha suposat entre el 22% i el 30% dels ingressos 
totals; el patrocini i mecenatge, entre el 20 i el 25%; i les aportacions de 
l’Administració, entre el 47% i el 49%. 
 
La subvenció del Departament de Cultura es destina a la globalitat del festival. 
La subvenció de l’Ajuntament de Girona i la de la Diputació de Girona es 
destinen íntegrament a la part del festival dedicada a produccions i 
coproduccions, programció internacional, creació contemporània i companyies 
o artistes de Girona. La subvenció del Ministeri de Cultura es dedica 
íntegrament a la programació d’espectacles d’altres comunitats autònomes de 
l’Estat espanyol, i la de la comunitat Europea, a la produció i programació dels 
projectes que el programa indica. 
 
El festival Temporada Alta acumula guardons i reconeixements com el Premi 
Max de Noves Tendències (2012) i el Premi Butaca Honorífic (2003). Salvador 
Sunyer, director del Festival, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de 
Teatre (2008). Entre altres distincions, destaca el Max al millor actor concedit a 
Lluís Homar per “Terra Baixa i Lluís Homar” el 2015.  
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El Govern aprova el decret per homogeneïtzar la 
creació de sis delegacions de la Generalitat 
 

 El juny del 2018 es varen crear en un sol decret les delegacions 
d’Alemanya, França, el Regne Unit, els Estats Units, Suïssa i Itàlia. 
Amb l’acord d’avui, cada una d’elles tindrà el seu propi decret de 
creació 

 
El Govern ha aprovat el decret de creació de sis delegacions del Govern a 
l’exterior (Alemanya, França, Regne Unit, Estats Units, Suïssa i Itàlia) amb un 
doble objectiu. D’una banda, es fa necessari regular de nou aquestes 
delegacions, per la voluntat de modificar l’abast del mandat d’algunes d’elles. 
 
Així, en primer lloc, la voluntat de completar la cobertura institucional dels estats 
europeus comporta: 
 

 Pel que fa a la Delegació del Govern a Suïssa, una revisió del seu 
mandat per incorporar-hi les funcions de prospecció respecte de les 
relacions amb el país veí de Liechtenstein. Alhora, mitjançant el nou 
decret s’estén el mandat d’aquesta Delegació en l’àmbit multilateral a les 
relacions amb les organitzacions internacionals amb seu a Estrasburg. 
Aquest canvi, alhora, implica la necessitat d’adaptació del decret relatiu 
a la Delegació del Govern a França.  
 

 Pel que fa a la Delegació del Govern a Itàlia, una revisió del seu mandat 
per incorporar-hi les funcions de prospecció respecte de les relacions 
amb la República de Xipre, estat membre de la Unió Europea actualment 
no cobert per cap delegació del Govern.  
 

D’altra banda, i pel que fa als motius organitzatius i normatius, el Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha volgut 
homogeneïtzar la creació de les delegacions amb un decret individual i 
d’estructura normativa paral·lela a la de la resta de delegacions que han estat 
creades. Per aquest motiu, el Decret 126/2018, de 26 de juny, que preveia el 
restabliment de sis delegacions en un únic decret, queda substituït per sis nous 
decrets diferents, que segueixen els criteris normatius dels decrets de creació 
de delegacions a l’exterior posteriors.  
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El Govern defensa la plena legitimitat de l’acció exterior 
catalana davant del requeriment del govern espanyol 
sobre el Pla d’Acció Exterior 
 
La Generalitat de Catalunya ha aprovat donar resposta al requeriment que va 
fer el Govern espanyol el passat mes d’agost contra el Pla d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea. La resposta elaborada pels serveis jurídics de 
la Generalitat argumenta que “el Pla estratègic d’acció exterior és el principal 
instrument de planificació de l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el que es preveu en l’art. 15 de la Llei de Catalunya 16/2014 – 
precepte que no va ser impugnat en el recurs d’inconstitucionalitat plantejat en 
el seu moment”.  
 
El text argumenta també que “lògicament el pla es refereix a l’acció exterior de 
la Generalitat i els seus objectius es refereixen a Catalunya, però és que aquest 
i no un altre és l’objecte de les competències de la Generalitat”. 
 
Pel que fa a la “vulneració de competències sectorials estatals” que apunta el 
Govern espanyol en el seu requeriment, la resposta de la Generalitat considera 
que “manca de tota consistència efectiva”. Per exemple, s’emmarquen dins del 
legítim exercici de les competències assumides per la Generalitat “les 
actuacions d’impuls o promoció dels ports i aeroports de Catalunya”, “les 
accions de promoció de la democràcia i els drets humans i contribuir a la solució 
dels reptes de la immigració”. 
 
 

 
  



 

 

Acords de Govern. 25.09.2019  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

11

Nomenaments 
 
Maite Aymerich i Boltà, directora general de Currículum i Personalització 
del Departament d’Educació 
 
Nascuda a Sant Vicenç dels Horts l’any 1964. 
 
És llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació (secció Pedagogia) per la 
Universitat de Barcelona (1986), educadora Social habilitada pel Col.legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (1997) i mediadora familiar 
registrada al Centre de Mediació Familiar de Catalunya (2003). També té 
estudis de Segon Cicle de Psicopedagogia a la  Universitat Oberta de Catalunya 
(2009). 
 
Ha estat educadora en llar d’infants i professora d’EGB (1987-1990), educadora 
en centres de menors tutelats de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència ( 1991-1999), pedagoga als EAIA del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat (1999-2005), professora d’Orientació Educativa a secundària (2005-
2007) i psicopedagoga d’Equip d’Assessorament Psicopededagògic del 
Departament d’Educació ( 2008-2017).  
 
Ha realitzat col.laboracions amb la Facultat de Psicologia i Pedagogia 
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull com a cap de pràctiques d’estudiants 
de l’especialitat de Pedagogia Social (1991-92) i com a tutora de projectes del 
Màster d’Intervenció Socioeducativa amb infants, adolescents i joves en risc o 
conflicte social de la Universitat Ramon Llull i Escola Universitària de treball 
Social (1999-2001) i formadora del programa Connecta amb els teus fills i filles 
de la Sub-direcció General de Drogodependències del Departament de Salut 
(2009-2011). 
 
Ha estat ponent en diferents jornades sobre la intervenció educativa amb infants 
i adolescents en entorns tutelats, l’abordatge i acompanyament de famílies en 
situació de vulnerabilitat, la detecció i intervenció en situacions de violències 
intrafamiliars i entre iguals en el marc escolar.  
 
Alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts (2015-2019), vicepresidenta tercera del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat (2015) i vicepresidenta de l’Àrea de 
Cooperació i Internacional de l’AMB (2019). Actualment és consellera comarcal 
del Baix Llobregat i regidora a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
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Juan José Falcó i Monserrat, director general d’Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa del Departament d’Educació 
 
Nascut a Lleida el 4 de setembre de 1963.  
 
Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona (1986) i en Dret 
per la UNED (1994). Va realitzar el Curs de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Lleida (1996), el Curs “Jo dirigeixo serveis socials” 
emmarcat en el Programa de desenvolupament directiu en serveis socials del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania (ESADE, 2009), el Diploma en Funció 
Gerencial de Serveis Socials d’ESADE (2010) i el Mestratge d’Alta Funció 
Directiva de l’Escola d’Administració de Catalunya (2010). 
 
L’any 1987 va aprovar les oposicions al cos de professorat d’ensenyament 
secundari per l’especialitat de llengua i literatura castellanes i, des de llavors, 
ha impartit docència en diversos períodes als instituts de Tremp, Almenar, 
Agramunt i Torrefarrera.  
 
Ha estat delegat i alliberat sindical en el període 1992-2003, durant el qual va 
assumir, entre altres responsabilitats, l’organització i direcció de l’assessoria 
jurídica del sindicat USTEC-STEs, la coordinació de la revista “Docència” i la 
secretaria de la Junta de Personal Docent No Universitari de Lleida.  
 
Durant el període 2004-2006 va formar part del gabinet de la consellera 
d’Educació i, com a tal, va participar directament en l’elaboració del “Programa 
2004-2007, Una educació per al segle XXI” i  del Pacte Nacional per l’Educació 
(2006). Com a assessor, també va participar en el procés d’elaboració de  la 
Llei orgànica 2/2006, d’Educació, dels preceptes sobre educació de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i també de la Llei d’Educació de Catalunya. 
 
En el període 2004-2007 va ocupar el càrrec d’adjunt al director territorial a 
Lleida del Departament d’Acció Social i Ciutadania.  
 
En el període 2014-2018 ha projectat la seva vocació docent sobre l’esport de 
formació, dirigint  l’escola de porters de futbol Femporters i impartint xerrades 
adreçades a les famílies de joves esportistes sobre el rol de les famílies a 
l’esport de formació. També ha completat la seva formació personal  amb un 
Master en Coaching i psicologia de l’Esport (IESPORT, 2018) i un Curs d’Expert 
en Coaching Esportiu i Psicologia de l’Alt Rendiment (Unisport Managment 
School, 2019).  
 
Al juliol de 2018 va ser nomenat cap de l’Àrea per a la Planificació i la 
Coordinació escolar als serveis territorials d’Educació a Lleida. 
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Altres acords 
 
 
El Govern aprova un decret que determina el control de la comercialització 
d’equips de refrigeració carregats amb gasos fluorats 
 
El Govern ha aprovat un decret per determinar l’òrgan competent per exercir a 
Catalunya les funcions relatives al control de la comercialització d’equips de 
refrigeració carregats amb gasos fluorats, d’acord amb el Reial decret 115/2017, 
i pel qual s’estableixen aspectes instrumentals per al compliment de les 
obligacions que se’n deriven. Segons la nova norma, serà la Direcció General 
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, la que farà aquestes funcions, a través de l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic (OCCC). La potestat sancionadora recaurà directament en 
aquesta Direcció General.  
 
En virtut del decret, l’OCCC comprovarà documentalment que les instal·lacions 
d’aire condicionat que continguin gasos fluorats amb efecte d’hivernacle les fan 
empreses instal·ladores habilitades. Aquest aspecte és important ja que 
aquests gasos tenen un efecte d’escalfament de fins a 23.000 cops superior al 
del CO2. A més la vida útil dels equips i aplicacions que en contenen pot superar 
els 50 anys. Aquesta realitat fa que sigui essencial la seva bona gestió, així som 
el manteniment i la recuperació dels gasos al final de la vida útil dels equips o 
productes. 

 
 
El Govern modifica l’acord de creació del Comitè Interdepartamental de 
seguiment i coordinació dels protocols existents en matèria d'abús 
sexual a menors  
 
El Comitè Interdepartamental de seguiment i coordinació dels protocols 
existents en matèria d'abús sexual a menors o qualsevol altra forma de 
maltractament passarà a reunir-se com a mínim un cop al semestre en sessió 
ordinària. Així ho ha establert el Govern, que ha modificat l’Acord GOV/45/2016, 
de 19 d'abril, de creació d’aquest comitè.  
 
El Govern ha pres aquest acord davant del constant augment de la detecció 
d'abusos i altres maltractaments a menors, i la consegüent alarma social que 
provoca, així com la creixent conscienciació i exigència per part de tots els 
sectors de la societat sobre la necessitat de protegir els menors. Tot això posa 
de manifest l’obligació de continuar treballant contra els maltractaments infantils 
i adolescents, de forma coordinada i eficaç entre els departaments de la 
Generalitat.  
 
Aquest comitè, adscrit al Departament de la Presidència, té per objectiu reforçar 
la coordinació institucional per tal de garantir de manera més eficaç i eficient la 
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seguretat i el benestar dels menors, emfatitzant les mesures de prevenció, 
detecció i intervenció, especialment aquelles adreçades a l'atenció dels menors, 
i evitar la victimització secundària. 
 
 
 


