
 

 

 

 

Acords de 
Govern 

 
 
 

Acords de Govern  
03 de desembre de 2019 
 
 
 
 
 



 

 

Acords de Govern. 03.12.2019  

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

 

2 

El Govern aprova una gran aliança dels centres de 
recerca en salut de Catalunya per potenciar aquest hub 
referent del sud Europa  

 Sota el nom d’Aliança IRISCAT, es crearà un espai de treball 
cooperatiu entre els 7 instituts de recerca i innovació vinculats a 
l’ICS, en una primera fase, i s’establiran els mecanismes 
d’incorporació futura d’altres centres 

 L’objectiu és aprofitar les sinergies dels instituts per potenciar i fer 
més competitiva la recerca translacional i clínica del sistema català 
de salut 

El Govern ha aprovat avui la creació d’una aliança estratègica entre els instituts 
de recerca i innovació en salut vinculats a l’Institut Català de la Salut (ICS), en 
una primera fase, i obert a la incorporació futura d’altres centres del sistema 
català de salut. Aquesta estructura, que operarà inicialment sota la denominació 
d’Aliança IRISCAT (Instituts de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya), és 
un dels projectes estratègics del Departament de Salut per consolidar i 
potenciar aquest hub en R+I referent del sud d’Europa. 

Els set instituts de l’ICS que participaran en aquesta fase inicial són:  

 L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) 

 Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) 

 Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol 
(IGTP) 

 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida) 

 Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) 

 Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) 

 Institut d’Investigació d’Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol i 
Gurina) 
 

L’acord de Govern preveu la creació d’un espai de treball cooperatiu entre els 
instituts de recerca i innovació del sistema català de salut que haurà de ser 
ratificat en els respectius òrgans de govern de cada centre. L’objectiu de 
l’Aliança IRISCAT és desenvolupar una estratègia coordinada per aprofitar 
millor els avantatges d’actuar de forma col·laborativa, així com l’alt nivell 
d’estàndards de l’organització assistencial i de recerca per millorar la recerca 
translacional i clínica del sistema català de la salut i, en conseqüència, la salut 
de la població del país. 

També acorda la creació d’un Pla estratègic que, a més de definir les línies 
estratègiques de l’aliança, tindrà en compte també els mecanismes 
d’incorporació futura d’altres instituts de recerca i innovació del sistema català 
de salut. 
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L’Aliança IRISCAT és el resultat d’una reflexió estratègica i treball conjunt, 
iniciat des de fa mesos, entre el Departament de Salut, l’ICS i el Servei Català 
de la Salut (CatSalut). 

Impacte de la recerca en salut a Catalunya 

Catalunya té una vintena de centres i instituts de recerca en l’àmbit de la salut, 
on hi treballen aproximadament 6.750 persones amb dedicació íntegra a temps 
complet, de les quals pràcticament el 90% són persones investigadores o 
directament relacionades amb els processos de recerca. 

Al nostre país, la recerca mou més de 300 milions d’euros anuals d’ingressos 
entre aportacions de la Generalitat, fons competitius, i fons no competitius i 
altres aportacions. L’impacte de la recerca en salut a Catalunya es tradueix, 
també, amb prop de 6.000 assajos clínics en curs i prop de 9.276 documents 
citables.  

Ja al 2016, amb la vocació de situar Catalunya en un escenari d’avantguarda, 
el Departament de Salut va crear el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en 
Salut, PERIS, 2016-2020, per tal de planificar i coordinar les línies generals de 
la recerca i innovació en salut de la Conselleria. Aquest Pla, que inclou 
convocatòries d’ajuts a la recerca per concurrència competitiva, haurà destinat 
en els darrers quatre anys uns 40 milions d’euros, aproximadament. 

S’estima que cada euro que s’inverteix en recerca en ciències de la salut es 
multiplica exponencialment a curt i mitjà termini. 
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El Govern acorda recusar el jutge del Tribunal 
Constitucional Andrés Ollero Tassara  

 El magistrat, en el seu vot particular a la sentència del TC favorable 
al llibre sisè del Codi civil català, inclou expressions que revelen 
una animadversió manifesta contra el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, contra Catalunya o contra els catalans 

El Consell Executiu ha acordat plantejar un incident de recusació contra el 
magistrat del Tribunal Constitucional Andrés Ollero Tassara, en tots els 
processos de recurs d’inconstitucionalitat i de conflicte de competències en els 
quals s’ha personat el Govern de la Generalitat i que actualment es troben en 
tramitació davant del Tribunal Constitucional. 

L’Executiu català ha pres aquesta decisió amb motiu del vot particular del 
magistrat en la sentència del recurs d’inconstitucionalitat contra el llibre sisè del 
Codi civil de Catalunya i que, finalment el Tribunal Constitucional va avalar amb 
la seva sentència.  

En el seu vot particular el jutge Andrés Ollero ha inclòs expressions que, a parer 
del Govern, “més enllà de constituir una opinió personal, tenen un sentit de 
desqualificació ofensiva i revelen una animadversió manifesta contra el Govern 
de la Generalitat de Catalunya, contra Catalunya o contra els catalans". En la 
seva argumentació el magistrat titlla de “supremacistes” els magistrats que van  
defensar el dret civil català. 

El Govern considera que la contundència del magistrat en la formulació 
d’aquesta desqualificació i la publicitat amb la qual ell mateix l’ha volgut 
defensar demostren la pèrdua d’imparcialitat i un interès personal en les causes 
on és part el Govern de la Generalitat, i per tant, considera que l’actitud d’Ollero 
vulnera el principi d’imparcialitat que ha de respectar com a membre del Tribunal 
Constitucional. 

Així, el Govern recusarà el magistrat Andrés Ollero Tassara en els processos 
d’inconstitucionalitat que actualment es troben en tramitació al Tribunal 
Constitucional contra el Codi Tributari de Catalunya; l’Agència Catalana de 
Protecció Social; la Llei de comerç, serveis i fires; i contra els conflictes de 
competències presentats per la Generalitat contra el Reglament d’Adopció 
Internacional i el Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea.  
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El Govern aprova l’oferta d’ocupació pública d’un total 
de 7.668 places de cossos docents  

 Del conjunt de places, 5.648 corresponen a la taxa d’estabilització i 
consolidació de l’ocupació temporal i 2.020 a la reposició de 
jubilacions 

 Són places dels cossos de mestres i de professors d'ensenyament 
secundari, d'arts plàstiques i disseny, de tècnics de formació 
professional i d'escoles oficials d'idiomes  

El Govern ha aprovat avui l’oferta d’ocupació pública d’un total de 7.668 places 
de cossos docents per al 2019. Aquesta ocupació inclou dues ofertes públiques 
diferents: d’una banda la referent a l’estabilització de l’ocupació temporal i de 
l’altra la referent a la taxa de reposició. 

Així, del total de places, 5.648 corresponen a la taxa d’estabilització i 
consolidació de l’ocupació temporal, és a dir, per estabilitzar la situació dels 
mestres i professors interins. D’aquesta manera, es vol incrementar l’estabilitat 
de les plantilles dels cossos docents on més necessitat hi ha i reduir l’alt 
percentatge d’interinitat que tenen actualment les diferents especialitats 
docents. El Govern de la Generalitat va aprovar l’Acord de Govern de 17 
d’octubre de 2017, mitjançant el qual es fixa la taxa addicional per a 
l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal en un total de 15.658 
places específiques de funcionaris de cossos docents. D’aquestes, 1.010 
places ja van ser objecte d’una oferta pública d’ocupació publicada l’any 2018 i 
ara es completen amb les 5.648 restants. 

Les altres 2.020 places corresponen a la taxa de reposició del 2018, és a dir, a 
les jubilacions, defuncions i altres supòsits en què per tant deixen les seves 
places vacants. 

Les ofertes públiques d’ocupació com aquesta es poden executar en un termini 
de tres anys, per tant, el Departament d’Educació efectuarà en els propers 
cursos convocatòries d’oposicions massives fins l’any 2022. En aquest context, 
aquest any ja s’ha fet la primera d’aquestes convocatòries d’oposicions, de 
5.005 places, dins el procés d’estabilització de l’ocupació temporal. 

Oferta d’ocupació pública 

La distribució de places d’ocupació pública és la següent: 
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Taxa d’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taxa de reposició 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cos Total 

Cos de mestres 954 

Cos de professors d’ensenyament secundari 
 

4.585 

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes 
 

60 

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny 40 

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny 
 
9 

Total 5.648 

Cos Total 

Cos de mestres 1.177 

Cos de professors d’ensenyament secundari 752 

Cos de professors tècnics de formació 
professional 

68 

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes 8 

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny 12 

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny 3 

Total 2.020 
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El Govern i Avalis impulsen una línia d’avals bonificats 
de fins a dos milions d’euros per facilitar l’accés al 
crèdit a les pimes catalanes 

 Els beneficiaris són empreses que realitzin projectes destinats a 
inversions productives i de creixement empresarial 

 La previsió és que gràcies a aquesta línia es podran avalar al voltant 
de 147 operacions de finançament l’any 

El Govern ha donat llum verda al conveni de col·laboració entre el Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i la societat de garantia recíproca 
Avalis Catalunya SGR. L’objectiu és facilitar i millorar les condicions en l’accés 
al finançament de les petites i mitjanes empreses catalanes, afavorir la seva 
competitivitat i promoure el seu creixement.   

En aquest sentit el Departament, gràcies a l’impuls de la Direcció General de 
Promoció Econòmica, Competència i Regulació, i la societat de garantia 
recíproca posaran en marxa una nova línia d’avals bonificada per un import 
màxim de 2 milions d’euros per a aquelles pimes que facin inversions 
productives o tinguin projectes de creixement empresarial amb un termini de 
finançament de 3 anys o més.  

Els beneficiaris seran pimes o grups d’empreses amb una facturació anual 
d’entre 2 i 50 milions d’euros. La Generalitat cobrirà 2/3 parts del cost que té 
l’aval que sol·licitin les companyies com a garantia d’un crèdit, ja sigui de 
l’Institut Català de Finances (ICF) com de qualsevol altra entitat financera, 
reduint d’aquesta manera el cost final del préstec per als beneficiaris.  

D’acord amb el conveni, perquè això sigui possible el Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda farà una doble aportació a Avalis: un 
milió d’euros per finançar l’accés al crèdit de les pimes bonificant els avals dels 
préstecs; i un milió d’euros més per reforçar la solvència de la societat de 
garantia recíproca amb una aportació al seu fons de provisions tècniques, que 
en el cas de no ser utilitzats per a aquesta finalitat es podran destinar també a 
finançar la línia d’avals bonificats. 

S’estima que una aportació d’un milió d’euros a Avalis per finançar l’accés al 
crèdit a les pimes permetrà avalar unes 147 operacions l’any, és a dir, uns 22 
milions d’euros, que generarien una inversió induïda de 44 milions d’euros.    

Avalis 

Avalis de Catalunya, SGR (“Avalis”) és una societat de garantia recíproca 
creada l’any 2003, gràcies a l’impuls de la Generalitat de Catalunya. És una 
entitat financera regulada, sense ànim de lucre, i supervisada pel Banc 
d’Espanya. La seva missió és facilitar l’accés al crèdit a pimes i autònoms en 
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millors condicions mitjançant la prestació d’avals davant entitats financeres i 
organismes oficials, i obrir l’accés a nous mercats internacionals a clients i 
proveïdors a través de la prestació d’avals tècnics de licitació i econòmics.  
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El Govern aprova la modificació del Decret de venda de 
proximitat per donar un major impuls a aquest model de 
venda  

 Els circuits comercials curts fomenten el consum dels productes 
que produeixen els nostres pagesos i, per tant, enforteixen el vincle 
entre el productor i el consumidor 

El Govern ha aprovat avui la modificació del Decret 24/2013, sobre l’acreditació 
de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. Els canvis permetran 
donar un major impuls a aquest model de venda i augmentar l’actual xifra de 
3.000 adherits, alhora que fidelitzarà i donarà un major grau de compromís a la 
gent que faci ús del logotip identificador. 

Entre altres millores, aquesta modificació incorpora al Decret els productes 
agraris (d’aquesta manera, també s’hi podran adherir una altra tipologia de 
productes, com ara les flors), fixa una durada anual per a l’acreditació, estableix 
que els animals han de ser nascuts, criats i sacrificats a explotacions del territori 
i fa extensiva la participació d’empreses gestionades per la persona titular de 
l’explotació a partir d’un 50%.  

Aquestes modificacions arriben transcorreguts sis anys de la publicació de la 
normativa reguladora d’aquest tipus de venda i després d’haver-se detectat un 
seguit de necessitats tant per part dels administrats com de l’Administració. 

Des de l’any 2013, la Generalitat de Catalunya, a través del  Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,  duu a terme una política 
alimentària que, entre altres coses, promou els circuits comercials curts, 
fomenta el consum dels productes que produeixen els nostres pagesos i, per 
tant, enforteix el vincle entre el productor i el consumidor.  

Hi ha un interès creixent de comercialitzar productes comprats directament als 
productors locals, i la demanda del producte de proximitat és elevada i 
consolidada. Vendre producte de proximitat esdevé una prioritat comercial per 
a bona part dels intermediaris.  

Promoure aquest tipus de comercialització augmenta el valor afegit del producte 
per als productors; hi ha un efecte positiu sobre el medi ambient; s’afavoreix la 
confiança del consumidor; es potencia el consum de productes frescos, amb 
més valor nutricional i organolèptic, i, per tant, de més qualitat; i assegura un 
nivell bàsic de sobirania alimentària alhora que dinamitza el món rural a 
Catalunya. 
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El Govern obrirà una consulta prèvia per modificar la 
regulació de la segona activitat dels Mossos 
d’Esquadra  

 Permetrà obrir el debat i millorar la definició i concreció dels 
requisits per reconduir correctament les situacions de segona 
activitat 

 La nova normativa permetrà disposar d’un procediment per 
mantenir les aptituds psicofísiques regulades a través d’una norma 
de rang reglamentari, que estableixi drets i obligacions als Mossos 
d’Esquadra, garantint-ne la seguretat jurídica 

El Consell Executiu ha pres coneixement de la consulta pública que obrirà 
prèviament a l’elaboració d’un projecte de decret, que modifiqui la regulació de 
la situació administrativa especial de segona activitat i el manteniment de les 
aptituds psicofísiques dels Mossos d’Esquadra. La nova normativa permetrà 
aplicar adequadament la piràmide d’edat del cos de Mossos d’Esquadra a la 
segona activitat i, per tant, ajudarà a optimitzar els efectius que hi ha a la 
plantilla. 
 
L’actual normativa es recull al Decret 246/2088, de 16 de desembre, de 
regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de 
Mossos d’Esquadra, i es desenvolupa el que preveu l’article 44.1 de la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, sobre 
el manteniment de les aptituds psicofísiques. 
 
El nou decret permetrà disposar d’un procediment per mantenir les aptituds 
psicofísiques regulades a través d’una norma de rang reglamentari, que 
estableixi drets i obligacions als Mossos d’Esquadra, garantint-ne la seguretat 
jurídica. També adequarà les possibilitats i necessitats actuals de l’organització 
policial als drets i garanties establerts a la llei.  
 
La nova normativa permetrà resoldre una situació, la dels tècnics de suport no 
policial, que no ha tingut un encaix adequat en l’organització, per la dificultat de 
distingir les funcions d’aquests llocs de les establertes per a la segona activitat. 
La modificació normativa ha de permetre, a través del seguiment previ de les 
aptituds psicofísiques, reconduir cap a la segona activitat determinades 
situacions que no haurien d’arribar a comportar mai una declaració d’incapacitat 
permanent total i, per tant, l’exclusió d’efectius de la funció policial. 
 
La segona activitat 
 
La segona activitat és una situació administrativa especial que garanteix 
l'eficàcia en el servei que ofereixen els Mossos d'Esquadra i permet ajustar 
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escales i categories de manera permanent, així com adaptar la carrera 
professional als canvis que produeix el transcurs del temps.  
 
Els Mossos d’Esquadra poden passar a aquesta situació a partir dels 57 anys o 
per disminució de les condicions físiques o psíquiques. S'han de determinar per 
reglament les circumstàncies i les condicions de la prestació dels serveis 
complementaris de segona activitat, i el grau de les incapacitats mèdiques que 
poden determinar el pas a aquesta situació. 
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El Govern subscriu un acord per promoure la 
programació informàtica al batxillerat i a la formació 
professional 

 El conveni entre el Departament d’Educació i el Ministeri d’Educació 
es basa en el desenvolupament del projecte “Escola de pensament 
computacional” 

El Govern ha aprovat avui subscriure un acord de col·laboració entre el 
Departament d’Educació i el Ministeri d’Educació per promoure la programació 
informàtica al batxillerat i a la formació professional. El conveni entre totes dues 
administracions suposarà dur a terme un projecte, anomenat “Escola de 
pensament computacional”, que fomenti l’ús de la programació de robots per 
treballar la informàtica, electrònica i mecànica com a recurs educatiu en el 
batxillerat i en l’FP. 

Per això, es preveuen un seguit d’actuacions per desenvolupar el projecte. 
Entre elles, l’elaboració de recursos educatius, de cursos de formació en xarxa 
i seminaris presencials, la difusió de bones pràctiques entre centres, la 
realització de projectes col·laboratius intercentres, l’avaluació del programa i 
l’elaboració d’informes de resultats. 

D’aquesta manera, el Govern vol afavorir aquelles iniciatives que redueixin 
l’abandonament prematur, que millorin els resultats educatius de l’alumnat, que 
fomentin l’ocupabilitat entre els joves i que estimulin l’esperit emprenedor dels 
estudiants.  

Fruit de l’acord, el Departament d’Educació es compromet a participar en la 
planificació del projecte, en el seu seguiment i avaluació. De la seva banda, el 
Ministeri d’Educació elaborarà els recursos necessaris, gestionarà el curs de 
formació, avaluarà el projecte i difondrà les bones pràctiques. El conveni tindrà 
vigència durant un any. 
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El Govern destina 350.000 euros a la clausura parcial 
del dipòsit controlat de residus de Fígols (Tremp) 

 Ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una 
subvenció al Consell Comarcal del Pallars Jussà per finançar les 
obres de dues zones d’abocament ja esgotades 

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts autoritzar l’Agència de Residus 
de Catalunya a concedir una subvenció per valor de 350.085 euros al Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, per finançar obres de clausura parcial del dipòsit 
controlat de residus de Fígols, a Tremp.  

Les obres afecten la primera zona que va ser objecte d’abocament (anomenada 
vas A) i una part de l’actual zona d’abocament (anomenat vas 1 del vas B), les 
quals han esgotat la seva capacitat útil de dipòsit de residus. Així, cal procedir 
al segellament per minimitzar els impactes potencials sobre el medi, tant el 
visual, com la producció de lixiviats i les emissions de biogàs. 

Les obres de segellament inclouran la disposició de  capes 
d’impermeabilització, drenatge i revegetació i també acabar de connectar la 
xarxa de biogàs, tal i com es preveu en la normativa sectorial vigent. 

L’actuació s’inclou dins del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió 
de Residus Municipals de Catalunya (PINFRECAT20).  
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El Govern declara Bé Cultural d’Interès Nacional, en la 
categoria de Zona Arqueològica, la ciutat romana 
d’Aeso, a Isona  

El Govern de la Generalitat ha aprovat, a proposta del Departament de Cultura,  
declarar Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Zona Arqueològica, 
la ciutat romana d’Aeso, a Isona i Conca Dellà, a la comarca del Pallars Jussà.  

Amb aquesta declaració, les intervencions a la zona arqueològica protegida 
necessitaran una autorització prèvia del Departament de Cultura en el cas 
d’actuacions com remocions i excavacions del terreny per a qualsevol tipus 
d’actuacions que afecti el subsòl; anivellaments del terreny; reparcel·lacions de 
finques; arranjaments de camins i vials, i obertura de nous; plantada i arrencada 
d’arbres; canvis de conreu que puguin alterar el subsòl, i enderrocs d’edificis. 

La ciutat romana d’Aeso està formada per un conjunt de jaciments arqueològics 
en el que hauria estat centre urbà d’aquesta ciutat. La documentació 
arqueològica i històrica permet afirmar que l’Aeso romana, que apareix a les 
fonts clàssiques, estaria situada en el subsòl de l’actual vila d’Isona. En aquest 
emplaçament ja existia, segons les fonts clàssiques, un establiment lacetà, l’Eso 
ibèrica. 

La ciutat romana d’Aeso va ser fundada entre l’any 100 i 80 a C, en ple context 
de consolidació de la presència romana a la península Ibèrica. Es tracta d’una 
fundació amb un clar objectiu militar de control del territori, en una ubicació molt 
estratègica i en un indret privilegiat que dona accés al Pirineu. Aquesta primera 
ciutat romana va tenir un caràcter estipendiari, a causa de la seva relació amb 
la imposició tributària cap a les poblacions indígenes anomenada stipendium, i 
el manteniment d’un contingent militar. Aquesta localització privilegiada ha estat 
evident al llarg de totes les èpoques, especialment durant el període andalusí i 
el de la Guerra Civil espanyola. 

El jaciment de la ciutat romana d’Aeso es troba sota el casc antic de l’actual 
poble d’Isona i també en part sota els horts de la zona sud del nucli urbà de la 
vila. La superfície total de la delimitació és de 123.099 m2 (12,3 ha), entre la 
zona del casc antic, el raval i els horts i camps. 
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Nomenaments 

Isidre Sala Queralt, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya als 
Estats Units i el Canadà 

Nascut a Camarasa el 1973. 

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Màster en 
Diplomàcia i Acció Exterior per la Universitat Pompeu Fabra, així com un curs 
de “Business Strategies at the Base of the Pyramid” per l’IESC (Argentina) i la 
Universitat de Cornell (EUA). També té un postgrau en Estudis de 
Desenvolupament per la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Ha estat director general d’Afers Globals del Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència del Govern de la Generalitat de 
Catalunya de l’abril al setembre del 2019. Fins llavors, Sala havia estat director 
general d’Afers Multilaterals i Europeus des de l’abril del 2017. En exercici 
d’aquests càrrecs, Sala s’havia encarregat d’establir la cooperació entre el 
Govern i organitzacions multilaterals amb l’objectiu de maximitzar la contribució 
de Catalunya als principals reptes globals. Del 2014 al 2017 es va dedicar a les 
institucions financeres i a altres organitzacions internacionals amb mandat 
econòmic com a especialista en institucions financeres internacionals. 

Sala va treballar a ACCIÓ del 2004 al 2014, on va ser director de la divisió de 
cooperació internacional des del 2008. En l’exercici de les seves funcions, va 
liderar la unitat encarregada de promoure l’accés de les empreses catalanes a 
les institucions financeres internacionals explorant noves oportunitats de negoci 
i implementant l’assistència tècnica a projectes. 

Anteriorment, entre el 1997 i el 2004, va assumir el paper de desenvolupador 
de negocis dintre el departament internacional de dues firmes catalanes de 
renom, eixamplant l’àrea d’influència a nous mercats. 

Parla fluidament sis llengües, té una experiència internacional extensa i ha 
viatjat a més de setanta països tant per raons professionals com personals. 
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Altres Acords de Govern  

Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a 
l’Ajuntament d’Alguaire 
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament d’Alguaire 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 aquesta concessió, que fins ara restava en situació de 
provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat atorgar 
aquesta concessió, i que la instal·lació de l’emissora esmentada s'adiu als 
respectius projectes aprovats al seu dia, a les especificacions tècniques 
d'aplicació, ha superat la inspecció preceptiva i ha obtingut de l’administració 
competent l’autorització de la posada en servei. 

El Govern aprova la modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) 

El Govern, a proposta del Departament d’Empresa i Coneixement, ha acordat 
aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC). La modificació dels Estatuts, aprovada el 2018 pel Consell 
de Govern del CSUC, té per finalitat l’adaptació legal de l’articulat dels Estatuts 
del CSUC a la nova normativa reguladora del règim jurídic dels consorcis.  

El 2013 es varen aprovar els Estatuts i la denominació del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC), amb l’objectiu fonamental de compartir o 
mancomunar serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferir 
coneixement i de gestionar les entitats consorciades per potenciar les sinergies 
i millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència. 

El CSUC està integrat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el departament competent en matèria d’universitats i recerca i la 
majoria d’universitats de Catalunya, i és un consorci universitari que 
desenvolupa funcions pròpies del sistema universitari de Catalunya de manera 
mancomunada compartida amb les universitats de Catalunya. 

 


