Acords de
Govern
Acords de Govern
5 de novembre de 2019

El Govern aprova la memòria preliminar de
l’Avantprojecte de llei de Cambres de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya


La nova normativa definirà tant el paper i les funcions de les
cambres com el seu règim econòmic



Un cop aprovada la memòria, s’obrirà un procés de consulta pública
de 15 dies per recollir les aportacions de tots els interessats

El Consell Executiu ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de
llei de Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. La
nova norma, que donarà compliment al compromís assumit pel Departament
d’Empresa i Coneixement, ha d’adequar el marc normatiu de les cambres a
l’actual situació socioeconòmica i a la realitat de les empreses, de manera que
aquestes corporacions puguin efectuar les seves funcions de suport i foment a
l’activitat empresarial en un context de seguretat jurídica i de viabilitat
econòmica. Un cop aprovada la memòria, s’obrirà un procés de consulta pública
de 15 dies per recollir les aportacions de tots els interessats en aquesta norma.
La nova normativa definirà tant el paper i les funcions de les cambres com el
seu règim econòmic, amb la voluntat de maximitzar tant el seu potencial com el
seu coneixement i expertesa acumulats, de manera que aquestes corporacions
esdevinguin una xarxa d’agents per a la dinamització econòmica i empresarial
a tot el territori. A més de contribuir a posar al dia la cartera de serveis i a superar
les dificultats financeres que ha suposat per a les cambres l’eliminació del recurs
cameral permanent, l’actualització del marc normatiu català també donarà
respostes a aspectes estructurals i organitzatius mitjançant l’adaptació a la Llei
bàsica de cambres vigent a l’Estat.
La norma també abordarà àmbits com la millora dels mecanismes de
coordinació i col·laboració entre l’Administració i les cambres, entre les cambres
i les empreses i entre les pròpies cambres, i buscarà reforçar la seguretat
jurídica en la normativa d’aquest sector. La Generalitat, d’acord amb l’article 125
de l’Estatut, té competència exclusiva en matèria de cambres.
El Govern havia iniciat l’elaboració d’una nova Llei de cambres l’any 2016, però
el tràmit va quedar interromput l’any 2017 per l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució espanyola. Un cop culminada la renovació dels plenaris i dels
òrgans executius de les cambres catalanes mitjançant les eleccions celebrades
el passat mes de maig, el Govern ha decidit reprendre des de l’inici la tramitació
de la norma per tal d’afavorir el diàleg amb les corporacions i aconseguir la llei
que respongui millor a les necessitats del teixit productiu català. La voluntat és
prosseguir el treball conjunt amb les cambres, per tal de disposar d’una primera
proposta de text abans de finals d’any.
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El Govern regularà el procediment d’elaboració de
normes per fer-lo més eficaç, participatiu i transparent


El Consell Executiu ha acordat efectuar una consulta pública prèvia
a l’elaboració d’aquesta norma per tal de conèixer l’opinió de la
ciutadania i dels operadors econòmics i socials



La futura llei regularà en una única norma el procediment
d’elaboració de nous textos normatius

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei sobre el
procediment d’elaboració de normes amb l’objectiu d’assolir una regulació més
eficaç, eficient, participativa, transparent i àgil.
Aquesta iniciativa estava prevista en el Pla normatiu 2019-20120, aprovat el
passat mes d’abril per l’Executiu, i pretén ser una eina clau de la política de
millora de la regulació del Govern.
La futura llei regularà en una única norma el procediment d’elaboració de
reglaments i de normes amb rang de llei per tal d’adequar-lo, d’una banda, als
canvis legislatius dels darrers anys que han previst, entre d’altres mesures
l’expedient electrònic o la consulta prèvia; i, de l’altra, a la normativa de
transparència. La nova regulació també revisarà l’actual procediment per tal de
simplificar-lo i, alhora, fer-lo mes adaptable a la tramitació electrònica.
Un aspecte rellevant de la nova regulació és el de potenciar l’avaluació
d’impacte normatiu i els diversos tràmits participatius, per alinear-se amb els
estàndards europeus i internacionals. També s’ha detectat la necessitat que la
nova regulació inclogui procediments específics més flexibles, com ara un
procediment d’urgència per a les disposicions reglamentàries; un procediment
per consolidar textos normatius, així com un procediment que faciliti l’aprovació
de projectes pilot que permetin innovar i provar diverses alternatives amb els
menors riscos possibles.
La memòria presenta diverses solucions a fi d’incrementar l’eficàcia i l’eficiència
de les normes que aprova el Govern i preveu que les mesures considerades
tinguin un impacte positiu en el funcionament de l’Administració, el sistema de
governança, la innovació tecnològica i social, així com en la reducció dels
costos de la regulació.
Abans d’elaborar aquesta norma, es farà una consulta que es publicarà al Portal
Participa i tindrà una durada de 45 dies. Es tracta d’una consulta oberta a tota
la ciutadania per tal de conèixer la seva opinió i la dels agents econòmics i
socials sobre el funcionament del procediment d’elaboració de les iniciatives
normatives del Govern.
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El Govern aprova l’Estratègia Catalana de la Bicicleta
2025


Sota el lema Fes-li lloc a la bici, el document és el full de ruta perquè
aquest mitjà de transport sigui protagonista d’una mobilitat més
amable, sostenible i segura



El document es basa en les jornades participatives i les sessions de
treball dutes a terme des de 2018 conjuntament amb els agents i les
institucions relacionats amb el món de la bici

El Consell Executiu del Govern ha aprovat l’Estratègia Catalana de la Bicicleta
2025, el full de ruta que, sota el lema Fes-li lloc a la bici, recull una vuitantena
d’accions perquè aquest mitjà de transport contribueixi a una societat més
sostenible i saludable. El document es basa en les jornades participatives i les
sessions de treball dutes a terme en el marc de la Mesa de la Bicicleta des de
l’any 2018, conjuntament amb els agents i les institucions relacionats amb el
món de la bici, i en què han participat més de 300 persones.
La bicicleta és positiva tant per a les persones usuàries individualment, atès que
és pràctica, econòmica i bona per a la salut i l’estat d’ànim, com per a la societat
en conjunt, ja que és respectuosa amb el medi ambient, ocupa poc espai, no fa
soroll i és un important motor econòmic. Així mateix, la bicicleta ajuda a pacificar
els entorns urbans i la promoció del seu ús està alineada amb gran part dels
objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les nostres
ciutats i comunitats: combatre el canvi climàtic, generar salut i benestar i
desenvolupar serveis de transport i activitats turístiques sostenibles, entre
d’altres.
El document desenvolupa tres eixos temàtics o pilars: promocionar una mobilitat
quotidiana en bicicleta, tant en els entorns urbans com metropolitans, en
complementarietat amb el transport públic per a les distàncies més llargues;
impulsar aquest mitjà com a element turístic, d’oci i esportiu, de forma segura
tenint en compte el seu alt potencial econòmic i, finalment, millorar la promoció,
seguiment i governança de la bicicleta.
Augmentar la quota modal de la bicicleta en la mobilitat quotidiana a Catalunya
és un dels principals objectius que marca l’Estratègia; en concret, assolir un 8%
dels desplaçaments. En el cas de la ciutat de Barcelona, on es concentra la
major part de la mobilitat, això significa més que doblar la quota actual, que és
de prop del 4%; i és del 3% a tot el seu continu urbà. Aquesta quota significaria
passar de 300.000 a 600.000 desplaçaments diaris en bici. A més, la meitat dels
nous desplaçaments, 150.000, provindrien del transport privat, que suposaria
emetre diàriament a l’atmosfera 50.000 tones equivalents de CO2 menys.
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Més espais per a la bici
La voluntat de l’Estratègia és unir forces per a una Catalunya pedalable i
pedalada, per assolir un espai públic que permeti la circulació segura i
confortable en bicicleta, i potenciar i facilitar que la ciutadania es desplaci cada
cop més en aquest mitjà. Per aconseguir aquest increment en l’ús quotidià de
la bici, es proposen actuacions com: garantir la ciclabilitat a totes les àrees
urbanes de forma contínua i connectada; promoure una circulació de bicicletes
segura, confortable i directa; interconnectar les àrees urbanes i d’activitat
econòmica situades a l’entorn dels 10 quilòmetres; i impulsar la intermodalitat
bicicleta-transport públic.
L’Estratègia és un recull de polítiques a implementar i un compromís del Govern
de la Generalitat, alhora que un conjunt de línies per promocionar la bici per part
d’altres administracions, institucions, empreses i organismes. L’Estratègia té,
doncs, la voluntat que s’hi adhereixin per ajudar a aquesta transformació
necessària de la mobilitat.
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El Govern destinarà una nova partida de 20 milions
d’euros a la compra de pisos provinents d’execucions
hipotecàries


L’Executiu autoritza la formalització d’un segon acord entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl perquè el
Govern pugui exercir el dret de tanteig per adquirir habitatges
per destinar-los a lloguer social



El mes de febrer el Govern ja va autoritzar la signatura d’un
conveni entre les dues parts per un import també de 20 milions



El Govern ja porta més de 2.555 habitatges obtinguts per aquesta
via des de finals de 2015, per import de més de 131,4 milions, als
quals cal sumar els 643 adquirits per ajuntaments i els 447
comprats per entitats del tercer sector

El Govern ha autoritzat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl a
subscriure un acord pel qual l’Incasòl finançarà amb 20 milions d’euros
l’Agència perquè pugui comprar habitatges provinents d’execucions
hipotecàries i destinar-los a lloguer assequible. Aquest és el segon acord
d’aquestes característiques que s’aprova aquest any, després que al mes de
febrer l’Executiu autoritzés un primer acord entre les dues parts per un import
també de 20 milions.
El 2018 ja es va signar un primer acord en aquest sentit pel qual la Generalitat,
mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, destinava 30 milions d’euros
a comprar habitatges per aquesta via. D’aquesta manera, aquest any 2019 el
Govern haurà destinat 54 milions a adquirir habitatges per la via del tanteig, 40
provinents de convenis amb Incasòl i 14 milions d’euros provinents de la
liquidació de l’impost de pisos buits.
El Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per
a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució
hipotecària, estableix que la Generalitat de Catalunya pot exercir el dret de
tanteig i retracte a favor d’aquests habitatges. Des de llavors, el Govern ja porta
més de 2.555 habitatges obtinguts per aquesta via, per import de més de 131,4
milions d’euros. Només l’any passat se’n van obtenir 853 (49 milions d’euros) i
en el que portem d’any ja són 460 (25 milions d’euros), que es destinen sobretot
a l’atenció dels casos d’emergència.
Aquesta és una més de les actuacions que el Govern de la Generalitat emprèn
per fer efectives les eines que desplega el Decret llei 1/2015 per pal·liar les
conseqüències de la crisi econòmica iniciada el 2007 i que ha fet que les
entitats financeres i la Sareb hagin iniciat molts processos d’execució
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hipotecària en habitatges sovint concentrats en barris amb dificultats de cohesió
social. El dret de tanteig i retracte a favor de les administracions permet
mobilitzar aquests habitatges per destinar-los a famílies en situació d’especial
vulnerabilitat i ha evitat la venda d’aquests pisos a fons d’inversió internacional
que podrien haver portat a una nova dinàmica especulativa.
Una altra de les mesures iniciades pel Govern per impulsar la compra
d’habitatges per tanteig i afavorir l’accés a habitatge assequible han estat els
convenis signats entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català
de Finances per concedir crèdits bonificats a ajuntaments i entitats del tercer
sector per adquirir habitatges per tanteig.
En aquest sentit, i des de 2015, els ajuntaments han adquirit 643 habitatges i
les entitats del tercer sector 447, per tant, en total 3.645 pisos que han passat
a incrementar el parc d’habitatges de lloguer assequible de Catalunya.
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El Govern aprova les personalitats i esdeveniments que
commemorarà l’any 2020


La fundació de l’Orquestra Pau Casals; els 150 anys de la Revolta
de les Quintes, els naixements de Joan Perucho, Josep Pallach i
d’Antoni Maria Badia i Margarit, entre les efemèrides que recordarà
el 2020

El Govern ha acordat quins seran els esdeveniments i les personalitats que
seran objecte de commemoració per part de la Generalitat de Catalunya el
pròxim any 2020. L’objectiu és posar en relleu, recuperar i divulgar la memòria
d’esdeveniments i personalitats històriques, artístiques, científiques o culturals,
que han deixat empremta en el patrimoni col·lectiu dels catalans.
La proposta ha estat elaborada per la Comissió de Commemoracions, l’òrgan
col·legiat encarregat d’impulsar i proposar els esdeveniments i personalitats que
han de ser objecte de commemoració per part de la Generalitat.
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya celebrarà enguany els següents
esdeveniments, amb els corresponents departaments responsables, que en
desenvoluparan totes les actuacions necessàries:



100 anys de la fundació de l’Orquestra Pau Casals, embrió de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). (Departament
de Cultura)
150 anys de la Revolta de les Quintes, amb especial referència al paper
que van tenir-hi les dones. (Departament de Justícia en col·laboració
amb el Departament de la Presidència a través de l’Institut Català de les
Dones.

De la mateixa manera, aquest any també celebrarà les efemèrides de les
següents personalitats:







50 anys de la mort de Josep Carner i Puig-Oriol, poeta. (Departament de
Cultura)
50 anys de la mort de Robert Gherard Ottenwaelder, músic i compositor.
(Departament de Cultura)
50 anys de la mort de Llibertat Ródenas Rodríguez, anarcosindicalista i
feminista. (Departament de la Presidència, a través de l’Institut Català de
les Dones en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies)
100 anys de la mort d’Alexandre de Riquer i Inglada, artista gràfic,
il·lustrador i dibuixant. (Departament de Cultura)
100 anys de la mort de Francesc Layret i Foix, polític i advocat.
(Departament de Justícia en col·laboració amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies)
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100 anys del naixement d’Antoni Maria Badia i Margarit, filòleg i lingüista.
(Departaments de Cultura i d’Empresa i Coneixement)
100 anys del naixement de Josep Benet i Morell, historiador i polític.
(Departament de Justícia)
100 anys del naixement d’Enric Casassas i Simó, químic. (Departament
d’Empresa i Coneixement)
100 anys del naixement de Josep Pallach i Carolà, mestre i polític.
(Departament de la Presidència en col·laboració amb el Departament
d’Educació)
100 anys del naixement de Mercè Pàniker i Alemany, química i
empresària. (Departament de la Presidència, a través de l’Institut Català
de les Dones)
100 anys del naixement de Joan Perucho i Gutiérrez, escriptor.
(Departament de Cultura)
150 anys del naixement d’Eduard Fontseré i Riba, meteoròleg, astrònom
i sismòleg. (Departament d’Empresa i Coneixement)
250 anys de la mort d’Isabel Jolís Oliver, impressora i gravadora.
(Departament de Cultura)

9
Acords de Govern. 05.11.2019
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern aprova el decret dels òrgans col.legiats
estratègics de l’àmbit de l’adminsitració digital


L’Executiu crea el Consell Estratègic d’Administració Digital, l’eina
clau de la governança del nou model de la Generalitat



L’objectiu d’aquest nou model d’administració digital se centra en
la prestació de serveis públics digitals, proactius i personalitzats

El Govern ha aprovat aquest matí un decret per crear i regular els òrgans
col·legiats estratègics que actuaran com a eines de governança corporativa i de
lideratge de l’administració digital de la Generalitat de Catalunya i del seu sector
públic institucional.
En primer terme, el decret crea el Consell Estratègic d’Administració Digital, que
liderarà l’impuls i la coordinació de les polítiques públiques transversals per al
desplegament del nou model de la Generalitat d’Aaministració digital.
D’aquest Consell en dependrà una comissió tècnica, la Comissió de
Desplegament de l’Administració Digital, la Comissió del Sector Públic
Institucional i la Comissió de Retribucions i Despeses del Personal.
Aquesta nova regulació defineix una estructura organitzativa al servei del
foment de les polítiques digitals, la transformació del sector públic i alhora
garanteix la coordinació que ha de permetre implementar-les de manera
homogènia i sincronitzada dins els terminis previstos. L’objectiu d’aquest nou
model d’administració digital se centra en la prestació de serveis públics digitals,
proactius i personalitzats. Per això, cal adequar l’Administració a un model de
relació i gestió i que posi el ciutadà al centre, fent-lo participar en el disseny dels
serveis públics, aprofitant el potencial de la innovació i de la tecnologia. El
Consell Estratègic d’Administració Digital té un paper clau a l’hora d’aprovar les
línies estratègiques per al desplegament d’aquest nou model d’Administració.
Els nous òrgans que s’impulsen en substituiran d’altres que han quedat
obsolets, com ara el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de
l’Administració i la Comissió per a l’Impuls dels Mitjans Electrònics de
l’Administració.
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El Govern aprova la creació i la implantació de la marca
“País viu”


La marca busca transmetre l’aliança de treball bilateral entre el
Govern i el territori i té com a idea força el binomi “Confiança i
Territori”

El Govern ha aprovat la creació de la marca “País
d’Oportunitats, País viu” i implantar-la per identificar
l’Estratègia de Dinamització Territorial posada en
marxa aquesta legislatura. El Pla de Govern
estableix entre les seves actuacions, desenvolupar
mecanismes per afavorir el desenvolupament
econòmic i la cohesió social del territori. En aquest
sentit, el departament de la Presidència, a través de
la Secretaria d’administracions locals i Relacions
amb l’Aran, ha disseny i impulsat l’Estratègia de
Dinamització Territorial que té com a objectiu generar oportunitats a través de
l’activitat econòmica de les comarques amb la implicació compartida de la
Generalitat amb els ens locals i els actors privats i d’aquesta manera, actuar
contra les causes del despoblament i l’envelliment.
Aquesta estratègia requereix una coordinació de les polítiques públiques des
d’un doble vessant: entre els departaments de la Generalitat de Catalunya i de
concertació amb els principals agents de cada territori públics i privats. Atesa la
diversitat d’actuacions sectorials que poden sorgir en el marc d’aquesta
estratègia, el Govern considera justificada la creació d’una marca identificativa
que les doti d’homogeneïtat comunicativa.
La marca busca transmetre l’aliança de treball bilateral entre el Govern i el
territori i té com a idea força el binomi “Confiança i Territori”. Sobre una figura
simplificada que representa el mapa de Catalunya, i amb el verd com a color
identitari, la marca vol emfatitzar les idees de natura, vida i desenvolupament
sostenible.
Primera reunió al Pallars Sobirà
El 7 de maig passat, el Govern va aprovar l’Estratègia per a la Dinamització
territorial i la comissió interdepartamental que en coordina el seu funcionament.
Dijous passat, 31 d’octubre, es va constituir la primera comissió territorial
(Pallars Sobirà) a Sort tal com s’havia compromès el president Torra a la reunió
amb els alcaldes de la comarca el passat mes d’abril.
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Les properes comissions territorials, tal com va establir la Comissió
Interdepartamental, es desplegaran a les comarques de la Ribera d’Ebre, l’Alt
Urgell i la Terra Alta.
El desplegament de l’Estratègia permet generar oportunitats econòmiques i
actuar contra les causes del despoblament i de l’envelliment.

Àrea Metropolitana
El Govern entén la relació entre Generalitat i ens locals com una relació de
confiança, de reconeixement mutu, d’acompanyament i de servei al mateix
nivell, des de l’aliança que això suposa per a tots. Per això, el Departament de
la Presidència, a través de la Secretaria d’Administracions Locals i Relacions
amb l’Aran, ha impulsat diverses iniciatives per reforçar aquest compromís de
coordinació.
En el marc metropolità, les relacions bilaterals amb la capital del país,
Barcelona, i amb l’Hospitalet de Llobregat, i properament amb Terrassa,
permeten participar el Govern del relat d’aquestes ciutats que són motors
econòmics i que tenen un paper indiscutible en l’aplicació de polítiques i en la
generació d’oportunitats per als ciutadans. Ambdues reunions tenen lloc de
manera periòdica i justament aquest mes de novembre se celebraran les dues,
a l’Hospitalet, el dia 20 i a Barcelona el 25.
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El Govern aprova la signatura d’un acord de
col·laboració entre Educació i l’Académie de Grenoble
en matèria educativa


L’acord preveu, entre d’altres, els intercanvis d’alumnat i
professorat, i els projectes educatius entre centres catalans i
francesos



Un dels principals objectius és incrementar el coneixement de la
llengua francesa per part de l’alumnat català

El Govern ha aprovat un acord de col·laboració entre el Departament
d'Educació i l’Académie de Grenoble per promoure un seguit d’accions
conjuntes en matèria educativa i que té com un dels principals objectius
incrementar el coneixement de la llengua francesa per part de l’alumnat català.
El conveni, amb una durada de quatre anys, s’emmarca en un seguit de
programes de mobilitat que Educació du a terme per a alumnat i professorat de
diferents etapes educatives, especialment en la formació professional, i que
s’afegeix als ja existents amb el Quebec, Montpeller i Lió.
Pel que fa a les iniciatives en l’educació general, els principals objectius són:
-

-

Promoure i desenvolupar l'ensenyament de les seves respectives
llengües a través de programes d'intercanvi de professorat i alumnat, i
visites d'estudi.
Fomentar i dur a terme el programa de mobilitat individual de l’alumnat a
mitjà termini promovent la immersió completa dels estudiants.
Desenvolupar associacions entre escoles de primària i de secundària per
a la realització de projectes educatius conjunts.

En l’àmbit de la formació professional, destaquen les següents actuacions:
-

-

-

Incrementar la cooperació entre les institucions de formació professional
inicial i contribuir a posar en valor aquesta formació.
Promoure accions educatives per incrementar el coneixement per part
dels joves d’altres idiomes i cultures de l'espai europeu, i la seva
competència plurilingüe.
Potenciar intercanvis educatius en l’FP inicial.
Fomentar la realització de pràctiques per part d'alumnes en altres
institucions de formació o empreses del territori de l'altra part. Aquestes
pràctiques s'integraran en estudis que condueixin a un diploma o
certificació.
Promoure estades o intercanvis de professors d’FP inicial, i professors
de llengua francesa i catalana, per dur a terme activitats pedagògiques o
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per a la seva pròpia formació (intercanvis sobre pràctiques, mètodes i
eines pedagògiques).
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El Govern aporta 600.000 euros al Museu de les
Cultures del Vi de Catalunya


El Museu estarà situat a l’antic palau dels reis de la Corona d’Aragó
de Vilafranca del Penedès

El Govern ha acordat concedir una subvenció de 600.000 euros, per als anys
2019, 2020 i 2021, a la Fundació VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya, per tal de finançar el projecte museogràfic de la futura exposició
estable de les cultures del vi, a la nova seu del Museu. Aquesta aportació de la
Generalitat cobrirà el finançament d’una part de la totalitat del projecte, que té
un pressupost de 2.100.000 euros.
El Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, situat a l’antic palau dels reis de
la Corona d’Aragó de Vilafranca del Penedès, és un espai perquè els visitants
experimentin la cultura del vi a partir de la simbiosi entre història, cultura i
territori. Disposa d’un fons de gran valor relacionat amb la viticultura, que inclou
eines del camp, àmfores, pitxells de ceràmica, copes d'estany i d'argent,
exemplars de cristalleria de Bohèmia, etc. A més, destaquen els diorames del
vi que narren la història de la viticultura, i es poden veure escenes de cellers
d’Egipte i Roma o del Monestir de Poblet. A més dels objectes, VINSEUM també
compta amb un important fons documental sobre la vinya i el vi.
Creat l’any 2007, és el primer museu del vi a l’Estat espanyol i és l’evolució
conceptual del Museu de Vilafranca – Museu del Vi, que es va fundar el 1935
per ubicar diferents col·leccions relacionades amb el Penedès. Actualment acull
un fons que supera les 17.000 peces, que abracen matèries com l’arqueologia,
l’art (amb una important col·lecció de ceràmica), l’etnologia o la història natural.
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NOMENAMENTS
Oriol Torruella Torres, director de l’Agència de Ciberseguretat
Nascut a Barcelona el 1979.
Llicenciat en Dret a la Universitat Pompeu Fabra, postgrau en Dret de les
Tecnologies de la Informació (DTI) per ESADE, certificat com a CISA per ISACA
i membre del Registre d’Advocats Auditors en Entorns Tecnològics (AULETEC).
Ha assistit a nombrosos cursos relacionats amb les seves funcions, com per
exemple, el Curs de Dret sobre compliment normatiu a ESADE, el curs de gestió
d’equips d’alt rendiment a IESE, entre d’altres.
Advocat expert en noves tecnologies amb més de 15 anys d’experiència en el
sector. Entre els anys 2001 a 2009 va ser advocat en diversos despatxos
professionals, sempre centrat en matèries relacionades amb les noves
tecnologies, ciberseguretat i privacitat.
Del 2009 fins al juny de 2018 va ser advocat del Centre de la Seguretat de la
Informació de Catalunya (CESICAT), i va exercir com a director de l’Àrea de
Compliment Normatiu des de la seva creació el 2013.
El juny de 2018 va ser nomenat director general del Centre de la Seguretat de
la Informació de Catalunya (CESICAT).
Ha participat com a ponent en màsters, cursos i xerrades relacionades amb
tecnologies digitals i ciberseguretat.

Laia Girós Barrés, directora general de Joventut del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
Nascuda a Sant Cugat del Vallès el 1990.
Graduada en Treball Social per la Universitat de Barcelona i Cicle Formatiu
d’Integració Social.
En l’àmbit de joventut, ha col·laborat activament en el Consell de Joves de
Sabadell, federació que agrupava una vintena d’entitats juvenils i que
gestionava l’equipament més gran de Sabadell per a joves. El 2012 va entrar a
format part del Secretariat del Consell de Joves i el 2014 en va ser escollida
secretària d’organització. Ha participat en la Xarxa de Consells Locals de
Joventut, en les trobades del Triangle Jove i als espais decisius i de treball del
Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC).
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En l’àmbit professional, ha treballat com a coordinadora en el servei d’atenció
domiciliària de l’Ajuntament de Badalona i de l’Ajuntament de Sabadell
gestionant l’equip professional i incidències del servei. Actualment és
treballadora social a la Residència Assistida Cerdanyola de titularitat pública del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Altres Acords de Govern
Modificada l’oferta d’ocupació pública per incorporar l’opció de medi
ambient en l’Escala superior d’administració general
El Consell Executiu ha donat llum verda aquest matí a una modificació de
l’oferta pública parcial per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al
2017 per tal d’incorporar-hi l’opció de medi ambient en l’Escala superior
d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat.
Després d’un procés d’anàlisi i valoració tècnica, s’han definit tasques
específiques relacionades amb el medi ambient de determinats llocs de treball
i, per aquest motiu, resulta necessari afegir aquesta nova opció específica de
l’Escala superior d’administració general del cos superior.
L’opció de medi ambient se suma a les quatre ja existents: general, jurídica,
d’economia i de prevenció. Els criteris generals que regiran les convocatòries
dels processos selectius d’aquesta nova opció s’han negociat en el marc de la
Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Aprovada la subscripció del conveni entre Estat i Generalitat per gestionar
els ajuts a les zones de Tarragona afectades pels aiguats d’octubre de
2018
El Govern ha aprovat avui la subscripció d’un conveni de cooperació entre
l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de
Catalunya per a la gestió dels ajuts previstos amb motiu de la declaració de
“zona afectada greument per una emergència de protecció civil” d’alguns
municipis de Tarragona durat els aiguats d’octubre de 2018.
Amb aquest acord la Generalitat assumeix la gestió de les subvencions per un
import de 6.904.279,62 euros corresponents a la valoració dels danys
ocasionats com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordaments de
torrents esdevinguts els dies 18, 19, 20 i 21 d’octubre de 2018.
Aquestes subvencions tenen com a finalitat l’execució d’obres de reparació
d’infraestructures, equipaments i instal·lacions i servies de titularitat municipal i
de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals.
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