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El Govern acreditarà a nivell europeu les entitats i 
organitzacions mediadores de consum 

 El Consell Executiu ha aprovat el Decret que modifica l’anterior 
regulació del procediment de mediació de les relacions de consum 
a Catalunya incorporant aspectes necessaris per donar compliment 
a la Directiva Europea 2013/11/UE relativa a la resolució alternativa 
de litigis en matèria de consum i per prestigiar la figura del mediador 
en consum 

 La nova normativa estableix que la Generalitat, a través de l’Agència 
Catalana del Consum (ACC), acreditarà les entitats i organismes 
que realitzen mediacions de consum, per tal que puguin ser 
incorporades a la llista única de la Comissió Europea. Es tracta 
d’una mesura voluntària, orientada a prestigiar i reconèixer a nivell 
europeu aquelles entitats mediadores de consum que optin per 
acreditar-se 

 Així mateix, el nou Decret vol garantir els nivells formatius de les 
persones que realitzen mediacions de consum i estableix les 
competències i coneixements que han de reunir aquests 
professionals amb independència del lloc del territori català on es 
faci el procediment i de l’organisme públic o privat que el realitzi 

El Consell Executiu ha aprovat el Decret que modifica l’anterior regulació del 
procediment de mediació de les relacions de consum a Catalunya. Les 
mediacions de consum, juntament amb els arbitratges, són procediments de 
resolució extrajudicial de conflictes de consum, alternatives a la via judicial, més 
àgils i econòmics  per al consumidor.  

Amb aquesta nova regulació, la normativa catalana s’adequa a la regulació 
europea, es prestigia el procediment de mediació, i es garanteixen els 
coneixements i nivells formatius dels professionals que els realitzen.  

La mediació és un procediment voluntari de resolució extrajudicial de conflictes 
mitjançant el qual els consumidors i els empresaris promouen l’obtenció d’una 
solució consensuada a un conflicte, amb la intervenció d’una persona 
mediadora formada en mediació que actua de manera imparcial, experta i 
neutral. 

El marc normatiu existent fins ara a Catalunya era el Decret 98/2014. El nou 
Decret incorpora la possibilitat que les entitats mediadores puguin disposar 
d’una acreditació a nivell europeu. Les entitats que realitzin mediacions de 
consum podran sol·licitar la corresponent acreditació a l’Agència Catalana del 
Consum (ACC) per ser incorporades a la llista única de la Comissió Europea. 
Es tracta d’una mesura voluntària, orientada a prestigiar i reconèixer a nivell 
europeu aquelles entitats mediadores de consum que optin per acreditar-se. 
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Les  sol·licituds d’acreditació que es presentin hauran de contenir dades 
identificatives de l’entitat, estatuts, informació sobre la seva estructura i 
finançament i de les persones físiques encarregades de resoldre els litigis 
(formació i experiència), descripció del procediment de mediació que gestionin, 
tarifes que si s’escau s’apliquen als empresaris, durada mitjana dels 
procediments, llengües oficials i idiomes, tipus de litigis que atenen, i 
compliment dels requisits específics d’independència i imparcialitat.  

Així mateix, el nou Decret estableix les competències i coneixements que han 
de tenir les persones mediadores en matèria de consum amb l’objectiu d’unificar 
criteris dels procediments de mediació que es fan arreu del territori de Catalunya 
amb independència de l’organisme públic o privat que el realitzi. Entre els 
requisits exigits s’inclou una formació específica en matèria de consum (mínim 
de 120 hores), i en tècniques de mediació (mínim de 60 hores), coneixements 
que s’han d’acreditar mitjançant certificat d’assistència i aprofitament.  

A aquest respecte, el Decret contempla que els professionals que ja exerceixen 
funcions de mediació podran convalidar aquests requisits si compten amb 
almenys sis mesos d’experiència en els últims tres anys en tasques de mediació 
de consum, i d’un mínin de 60 hores de formació en coneixements aplicables a 
les relacions de consum.  

Una altra de les novetats és que la mediació de consum serà sempre gratuïta 
per als consumidors i només podrà exigir-se un preu a l’empresa. L’anterior 
regulació preveia que les entitats i organismes de mediació podien establir un 
preu per a l’exercici de l’activitat però no es contemplava, amb caràcter general 
i de forma explícita, la gratuïtat per als consumidors, tot i que la mediació 
exercida pels serveis públics de consum (ACC, OMIC’s i OCIC’s) ha estat en 
tot moment gratuïta.  

El Decret també escurça terminis del procediment de mediació de consum: el 
termini per dictar resolució d’inadmissió, si s’escau, per part de l’entitat 
mediadora passa de dos mesos a tres setmanes; el termini de l’empresa per 
acceptar la mediació, de 30 dies a 30 dies naturals, i la pròrroga del 
procediment, de sis mesos a un màxim de tres.  Tot plegat, per tal de dotar de 
major agilitat i eficiència els processos de mediació.  
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El Govern aprova un acord de consorci amb el Consell 
de Municipis i Regions d’Europa per a un projecte de 
coordinació en matèria de cooperació al 
desenvolupament 

 La Generalitat participarà en el projecte ‘Treballant plegats per 
empoderar els governs locals i regionals per a una millor 
governança i uns resultats de desenvolupament més efectius als 
països socis de la UE’  

El Govern de Catalunya ha aprovat un acord de consorci entre la Generalitat i 
el Consell de Municipis i Regions d’Europa (CEMR) per a la subvenció a 
‘Platforma’, una iniciativa informal de coordinació de governs locals i regionals 
de la UE actius en matèria de cooperació al desenvolupament. ‘Platforma’, que 
rep finançament comunitari per al seu funcionament i l’organització d’activitats, 
es troba actualment en la sisena fase, que es titula ‘Treballant plegats per 
empoderar els governs locals i regionals per a una millor governança i uns 
resultats de desenvolupament més efectius als països socis de la UE’. Aquesta 
fase va de març de 2019 a març de 2021. 

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament ha promogut la 
participació de la Generalitat a ‘Platforma’. Formar part d’aquesta iniciativa 
respon especialment a la possibilitat de tenir un contacte més directe amb els 
actors i les institucions europees per aprofundir en el coneixement i la relació 
amb les xarxes i els agents públics de cooperació més actius a Europa, així com 
per establir noves aliances i desplegar el propi lideratge català, i sobretot 
accedir a possibilitats de seguiment i influència en les polítiques i programes de 
la UE. Catalunya havia entrat com a soci a la quarta fase de ‘Platforma’, que es 
va dur a terme entre el 2013 i el 2016, i també participa a la cinquena (2017-
2018). 

Contribució econòmica de Catalunya al projecte 

L’acord de consorci aprovat pel Govern avui determina les condicions de la 
subvenció del projecte, que té una durada de dos anys i contempla un import 
global de 5.000.000 d’euros, dels quals la Comissió en cofinança un 80% 
(4.000.000 d’euros) i els socis cofinancen l’altre 20% (1.000.000 d’euros). La 
contribució econòmica de la Generalitat al projecte és de 20.000 euros, que es 
pagaran al CEMR com a coordinador de la iniciativa, i que es pagaran a raó de 
10.000 euros anuals els anys 2019 i 2020. 

Dins el projecte ‘Treballar junts per potenciar els governs locals i regionals per 
a una governança millorada i per uns resultats de desenvolupament més 
efectius als països socis de la UE’, Catalunya lidera dues actuacions. La primera 
és una iniciativa de coordinació dels agents que han impulsat o estan impulsant 
la utilització de la metodologia de l'especialització intel·ligent com a eina de 
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suport al desenvolupament regional, i de forma vinculada a la cooperació i 
l’assistència tècnica internacional. Pel que fa a la segona, Catalunya fomenta  
l’organització i la connexió d’una comunitat de socis del projecte dedicada a 
l'aprenentatge i a la preparació d’esdeveniments relacionats amb la vinculació 
entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per 
l’Agenda 2030, i la cooperació descentralitzada. 
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El Govern acorda impulsar la consulta pública per 
regular el reconeixement de les indemnitzacions per 
raó de servei als Mossos d’Esquadra 

 Amb aquesta iniciativa es vol garantir el dret dels membres del cos 
de Mossos d’Esquadra a ser indemnitzats pels danys personals i 
materials que puguin patir en l’exercici les seves tasques 

El Govern ha acordat impulsar la consulta pública prèvia per a l’elaboració d’un 
projecte de decret pel qual es reguli el procediment per al reconeixement de les 
indemnitzacions derivades del principi d’indemnitat als membres de la Policia 
de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, que durà a terme el Departament 
d’Interior. La norma s’enquadra en el marc de les competències de la 
Generalitat en l’àmbit de la seguretat pública, i el decret desenvoluparà 
reglamentàriament allò que es disposa a l’article 48 ter de la Llei 10/1994, d’11 
de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

Amb aquesta iniciativa es vol garantir l’efectivitat de l’exercici del dret dels 
membres del cos de Mossos d’Esquadra a ser indemnitzats pels danys 
personals i materials que puguin patir en l’exercici de les tasques assignades; 
reforçar els mecanismes de control administratiu davant d’eventuals fraus  així 
com millorar la seguretat jurídica en l’exercici dels drets reconeguts als 
membres del cos de Mossos d’Esquadra. 
 
Tanmateix, la seva aplicació evitarà tant qualsevol pèrdua retributiva que hagi 
sofert el funcionari/ària per les lesions sofertes com que una mateixa persona 
pugui rebre diverses indemnitzacions per un mateix fet.  
 
Aquesta opció normativa suposa l’aplicació del sistema de cobertura en règim 
d’autoassegurança, amb dotació pressupostària, de les sol·licituds 
d’indemnització.  
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El Govern acorda impulsar la consulta pública prèvia 
per regular el cos de bombers voluntaris 

 Els objectius d’aquesta consulta pública són millorar els processos 
selectius d’ingrés a aquest cos i reduir els terminis de resolució de 
les convocatòries d’ingrés 

El Govern ha acordat avui impulsar la consulta pública prèvia per a l’elaboració 
d’un projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers 
voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, 
establerta al Decret 8/2015, de 27 de gener.  

Els objectius d’aquesta consulta pública, que durà a terme el Departament 
d’Interior, són millorar els processos selectius d’ingrés a aquest cos i reduir els 
terminis de resolució de les convocatòries d’ingrés, ajustant el procés selectiu a 
les necessitats dels diferents parcs de bombers voluntaris i cercant el major 
compromís i implicació dels bombers voluntaris en l’activitat mínima anual en el 
seu parc. 

Tanmateix, aquesta iniciativa també persegueix buscar les solucions 
normatives que permetin garantir en el major temps possible els llaços 
d’implicació i responsabilitat social dels bombers voluntaris respecte de la 
societat, i enfortir i reforçar la figura del bomber voluntari en el territori per tal de 
construir un sistema de prevenció i extinció d’incendis i salvaments fort i adequat 
a la societat catalana.  

Així, la modificació de l’actual regulació del cos de bombers voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris suposa adequar 
les prescripcions normatives vers un nou model més eficient i eficaç i escoltant 
les propostes dels membres del Consell de Bombers Voluntaris, garantir i 
enfortir la implicació dels bombers voluntaris, optimitzar els recursos humans i 
materials de la Generalitat de Catalunya i donar compliment als acord adoptats 
en el si del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.  
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El Govern aprova destinar més de 3 milions d’euros a 
promoure l’acolliment familiar  

 Aquest import es vehicula a través de l’Institut Català de 
l’Acolliment i l’Adopció  

El Govern ha aprovat destinar un import de 3.112.891,48 euros a l’Institut Català 
de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), adscrit al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, per a la pròrroga dels contractes subscrits l’any 2016 en 
matèria d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva i per atendre nous 
convenis que se signaran amb ens locals en matèria d’acolliment i adopció l’any 
2020. 

Aquesta partida va a càrrec de pressupostos d’exercicis futurs, concretament, 
2.877.891 euros de l’any 2020 i 235.000 euros del 2021. 

A Catalunya hi ha més de 900 infants que viuen en una família d’acollida aliena, 
és a dir, una família amb la qual no tenen cap relació biològica. La voluntat del 
Govern és augmentar tant el nombre d’infants acollits com el de famílies 
acollidores –actualment, unes 700-, és per això que es va posar en marxa la 
campanya “Fem gran l’acolliment”. 

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcions/acolliments/campanya-acolliment/
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El Govern acorda destinar 24,7 milions d’euros als 
serveis de transport públic per carretera 

 L’Executiu aprova una partida per fer front al finançament de les 
empreses concessionàries dels serveis públics regulars de 
transport de viatgers per carretera 

El Govern ha aprovat una partida de 24,7 milions d’euros per fer front a les 
despeses derivades de la signatura del contracte programa per a l’exercici 2020 
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i les empreses prestadores de 
serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera a les comarques 
de Lleida, Girona i Tarragona.  

El finançament dels serveis corresponents a l’ATM de Barcelona es duu a terme 
en el marc dels convenis d’adhesió dels operadors amb l’ATM de Barcelona per 
un import de 25,5 milions d’euros. 

En total, per tant, el Govern garanteix la continuïtat en la prestació dels serveis 
de transport públic interurbà per carretera amb una aportació de 50,2 milions 
d’euros durant el 2020. 

Els serveis de transport interurbà per carretera van transportar  67,3 milions de 
viatgers l’any 2018 La demanda als autobusos interurbans de la Generalitat ha 
augmentat un 37,5% en deu anys. 
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El Govern destina gairebé 9,3 milions d’euros a la 
contractació dels serveis d’interpretació i traducció 
dels jutjats catalans   

 Hi ha una partida destinada al llenguatge de signes 

El Consell Executiu ha aprovat la licitació d’un contracte de serveis 
d'interpretació i traducció destinats als òrgans judicials i fiscalies de 
Catalunya  per als propers 2 anys (2020-2022) per donar compliment a les 
necessitats específiques que en aquesta matèria té l’Administració de justícia.    

El contracte està dividit en 4 lots que corresponen a Barcelona ciutat i 
l’Hospitalet de Llobregat; Barcelona comarques; Girona, Lleida i Tarragona  i, el 
darrer lot, a la interpretació de llenguatge de signes a Catalunya.  

Aquests serveis inclouen la prestació de la interpretació oral amb la 
compareixença de professionals que comptin amb els coneixements idiomàtics 
necessaris. També, la prestació de serveis de traducció d’escrits que permeti 
atendre la demanda de l’Administració de justícia a Catalunya. Així mateix, 
hauran de prestar serveis d’interpretació en llenguatges de signes amb 
compareixença  de professionals capacitats per atendre els requeriments de 
serveis especials d’interpretació quan intervenen en el procediment persones 
amb incapacitats en la parla i en l’oïda o en l’oïda i la vista.  

En els partits judicials de tot Catalunya, en el transcurs de 2018, les actuacions 
anuals d’interpretació oral d’idiomes van arribar a 32.316 i es van prestar en 63 
idiomes diferents. Les actuacions anuals de traducció de documents van ser  de 
8.107 i es  van traduir escrits en 53 idiomes diferents. Les interpretacions 
orientades a persones amb discapacitats sensorials van arribar a 124. 

El primer contracte d’aquests serveis adjudicat pel Departament de Justícia va 
ser el 1998. Posteriorment s’han licitat públicament i adjudicat dotze contractes 
més. 
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El Govern aporta 1,7 milions d’euros a projectes 
museogràfics i de restauració del patrimoni cultural  

 Les aportacions es destinaran al projecte museogràfic de l’Antic 
Col·legi Sant Ignasi de Manresa; la restauració a la Basílica de Santa 
Maria del Mar de Barcelona; la restauració del Monestir de Sant 
Cugat del Vallès; i la remodelació museogràfica del Museu 
Etnològic del Montseny, La Gabella 

El Govern ha aprovat aportar 1,7 milions d’euros, en pressupostos d’exercicis 
futurs, per dur a terme projectes museogràfics i intervencions de restauració de 
monuments i espais amb alt valor patrimonial.  

Concretament, destinarà un total de 616.240 euros per atendre les despeses 
derivades de la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa per a la redacció, l’impuls i l’execució de 
la primera fase del projecte museogràfic de l’Antic Col·legi Sant Ignasi de 
Manresa, com a seu del Museu del Barroc a Catalunya dins del Museu 
Comarcal de Manresa. 

En els propers anys el Govern també aportarà 480.000 euros per a la redacció 
dels projectes i execució de les obres de restauració a la Basílica de Santa 
Maria del Mar de Barcelona. Aquestes aportacions es faran per atendre les 
despeses derivades de la signatura del segon conveni de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya, l’Arquebisbat de Barcelona i la Parròquia de Santa 
Maria del Mar. 

D’altra banda, l’Executiu destinarà un total de 270.000 euros per a la restauració 
del Monestir de Sant Cugat del Vallès, en el marc de la signatura d’una addenda 
al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Finalment, el Govern aportarà 388.472 euros per impulsar l’execució del 
projecte d’ampliació i remodelació museogràfica del Museu Etnològic del 
Montseny, La Gabella. En aquest cas, les aportacions es faran en el marc de la 
signatura d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Arbúcies. 
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El Govern aprova una dotació de 350.000 euros per a 
l’ampliació de l’Escola Copons-ZER Vent d’Avall 

 L’acord econòmic permetrà fer front a les despeses que es derivin 
de la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
la localitat de l’Anoia 

El Govern ha aprovat una dotació de 350.000 euros que es destinaran a les 
obres d’ampliació de l’Escola Copons-ZER Vent d’Avall (Zona Escolar Rural). 
L’aprovació del Govern farà possible fer front a les despeses econòmiques que 
es derivin del conveni de col·laboració que se subscriurà amb l’Ajuntament de 
la localitat de l’Anoia. 

El conveni entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament permetrà  dur a terme 
les obres d’ampliació i millora de l’edifici de la rectoria per ubicar els alumnes 
de l’Escola Copons. L’aportació d’Educació es durà a terme en dues anualitats: 
175.000 euros per al 2020 i 175.000 euros el 2021. Al marge de l’aportació de 
la Generalitat, l’Ajuntament de Copons també hi destinarà com a màxim 
350.000 euros. 

Es tracta d’una escola cíclica –és a dir, no completa- de 3 unitats d’educació 
infantil i primària, i amb aquest acord es durà a terme una ampliació llargament 
esperada per la comunitat educativa del municipi. L’ampliació permetrà alhora 
unificar l’alumnat en un sol centre, que fins ara estava repartit en edificis de 
l’Ajuntament.  
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El Govern atorga una subvenció d’1 milió d’euros per 
millorar el dipòsit controlat de residus municipals de 
Beuda, a la Garrotxa 

 Ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una 
subvenció al Consell Comarcal de la Garrotxa per finançar les obres  

El Consell Executiu ha aprovat autoritzar l’Agència de Residus de Catalunya a 
concedir una subvenció per valor d’1 milió d’euros al Consell Comarcal de la 
Garrotxa, per dur a terme les obres d’adequació del vas del dipòsit controlat de 
residus de Beuda, a la comarca de la Garrotxa.  

Les obres consisteixen, d’una banda, a preparar una nova fase per dipositar 
residus ja que la fase actualment en explotació està acabant la seva vida útil, i, 
d’altra banda, a realitzar un aprofitament del biogàs captat. El Consell Comarcal 
s’encarregarà de tramitar, aprovar i efectuar la contractació per tal de garantir 
l’execució i posada en funcionament de les actuacions objecte de la present 
subvenció. També tramitarà i obtindrà els permisos o llicències urbanístiques, 
d’obres i ambientals necessàries. 

El termini d’execució de les actuacions serà com a màxim fins al 30 de setembre 
del 2023. 

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 destina més de 718.000 euros a la millora de 
la planta de tractament biològic de Santa Coloma de 
Farners 

 Ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una 
subvenció al Consell Comarcal de la Selva, per finançar actuacions 
que permeten millorar el funcionament de la instal·lació 

El Consell Executiu ha aprovat autoritzar l’Agència de Residus de Catalunya a 
concedir una subvenció per valor de 718.575 euros al Consell Comarcal de la 
Selva per dur a terme l’execució de les obres de millora de la planta de 
tractament biològic de Santa Coloma de Farners, a la comarca de la Selva. 

L’actuació, inclosa dins del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió 
de Residus Municipals de Catalunya (PINFRECAT20), inclou  l’adquisició  d’una  
trituradora  per  a la  fracció  vegetal,  la  reparació de la bassa d’aigües pluvials, 
la reparació del moll de descàrrega i la reforma de l’alimentació del garbell 
rotatori. 

El termini d’execució de les actuacions objecte de la subvenció serà com a 
màxim el 31 d’octubre de 2021. 
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DISTINCIONS  

El Govern reconeix els mèrits laborals de 15 persones i 
5 entitats amb les medalles i plaques al treball President 
Macià 2019 

 El Govern ha acordat concedir la Medalla al treball President Macià 
2019 a 15 persones i la Placa al treball President Macià 2019 a 5 
entitats 

 Aquests guardons reconeixen persones que hagin destacat per les 
seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en 
benefici dels interessos generals, dins del món del treball 

El Govern ha acordat atorgar la Medalla al treball President Macià a quinze 
persones i la Placa al treball President Macià a cinc entitats. Aquests guardons 
reconeixen persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits 
personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del 
món del treball. 
 
Així mateix, reconeixen empreses o organitzacions que hagin destacat en 
alguna de les categories de seguretat i salut en el treball; igualtat d’oportunitats 
en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; responsabilitat 
social empresarial; foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat.  
 
Les medalles i plaques al treball President Macià es van crear l’any 1938 i són 
obertes a qualsevol persona o entitat. 
  

Medalles al treball President Macià 

El Govern ha acordat atorgar la Medalla al treball President Macià a les 
persones següents:   

Santiago Berenguer Batet 

Nascut a Santa Coloma de Queralt, el 12 de setembre de 1948. A la dècada 
dels 60 va ser director de la Caixa Rural a l’oficina de Santa Coloma de Queralt. 
i el 1964 va començar a treballar a la cooperativa, després d’abandonar Caixa 
Rural ja absorbida per Caja Madrid, de la qual serà director fins a la seva 
jubilació. Durant aquest període, la cooperativa va augmentar els serveis i es 
va fusionar amb d’altres. L’any 2006 va ser elegit president de Cotecnica en 
representació de Coperal, cooperativa de segon grau. I l’any 2010, va ser 
vicepresident de l’Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya. 
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Carmen Berlabé Jové 

Nascuda a Lleida (La Noguera) el 7 de juliol de 1957. L’any 1988 va estudiar la 
carrera d’Història de l’art, formació i passió que l’ha portat a dedicar-se a un dels 
camps més importants com a conservadora de museus i també com a 
investigadora. L’any 2002 va assolir la categoria professional de Conservadora 
(tècnica superior de museus-tècnica conservador). 

La seva trajectòria s’ha caracteritzat per la defensa rigorosa i constant del 
Patrimoni del Museu de Lleida (inclòs també l’antic Museu Diocesà), des de la 
legalitat i la legitimitat atesa la seva doble formació en Dret i Història de l’Art, i 
l’experiència adquirida com a conservadora de museu, càrrec que ocupa 
actualment. 

Professional de reconegut prestigi pels seus coneixements, estudis,  
investigacions i obres publicades, compagina la seva tasca professional amb la 
docència universitària. L’any 2018 va publicar la seva tesi doctoral, “Del Museu 
Diocesà al Museu de Lleida. Formació i legitimitat del seu patrimoni artístic”, 
una obra cabdal per al Museu de Lleida i la prova més important aportada per 
la part catalana, Bisbat i Museu de Lleida, davant la demanda judicial 
presentada pel bisbat de Barbastro-Montsó i el Govern d’Aragó, reclamant els 
béns procedents de les parròquies de la Franja que havien format part del Bisbat 
de Lleida abans de la seva segregació l’any 1995. 

Julián Casado Paniagua 

Nascut a Barcelona el 12 de desembre de 1950. És membre fundador i director 
general de Costaisa i Costaisa Group, amb més de 50 anys de trajectòria 
liderant projectes de transformació digital, i que avui està integrada per prop de 
500 professionals. Professor de nombroses institucions i ponent habitual a 
ESADE, va ser president del Comitè de Telecomunicacions de SEDISI, 
actualment AMETIC. 

Des de la fundació de Costaisa l’any 1968, ha ocupat diversos càrrecs fins a 
arribar a ser director general l’any 2006, que continua exercint i compagina amb 
la participació en els diferents òrgans d’administració i governança de Costaisa 
Group. 

Casado va liderar el primer projecte de transmissió de dades per microones a 
Espanya, i ha participat en nombrosos projectes pioners en R+D i 
desenvolupament sobre arxiu electrònic, multimèdia, edició electrònica i punts 
d’informació i quioscos virtuals. 

Pere Colell Vilajosana  

Nascut a Manresa el 19 d’abril de 1949. Militant del sindicat CCOO, on ha 
ocupat diversos càrrecs de responsabilitat fins a arribar a ser secretari de 
Política Industrial de la Federació d’Indústria de CCOO Catalunya, Pere Colell 
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es va formar com a especialista mecànic a l’Escola de Formació Professional 
de Solsona, a més de fer estudis de peritatge industrial a l’Acadèmia Europa- 
Escola Industrial. 

Treballador a diverses empreses del sector industrial, l’any 1976 Colell va tenir 
un paper destacat en la vaga de la Motor Ibérica, una de les grans vagues del 
període de la transició per l’abast del conflicte. 

En l’estructura sindical de CCOO del metall, ha estat un referent en l’àmbit de 
la política industrial, en el seguiment dels expedients de regulació d’ocupació 
derivats de reestructuracions metal·lúrgiques, i ha contribuït al 
desenvolupament d’una tasca d’anàlisi de la realitat sectorial i territorial de la 
indústria a Catalunya. 

Domènec Espadalé Vergés  

Nascut a Sant Joan Les Fonts, l’11 de gener de 1941 

Amb estudis de peritatge mercantil i de direcció financera a ESADE, Domènec 
Espadalé ha acumulat una llarga experiència professional com a president de 
la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona. Entre altres 
responsabilitats, destaquen la de president del Comitè Executiu de la Fira de 
Girona, Associació de les comarques gironines per a l’Arbitratge (TAG), de 
Servicios Complementarios  Fitosanitarios SA, i de les empreses GRUP 
Transports Minguet, Horpisa i CYCOSA. 

Jordi Esteller i Bel 

Nascut a Barcelona el 6 de maig de 1945. Llicenciat en Psicologia, Jordi Esteller 
va treballar a l’administració de personal de l’empresa Hispano OIivetti, S.A 
entre els anys 1959 i 1967. Posteriorment, exercint funcions en el camp dels 
recursos humans i relacions laborals, va arribar a ser el director de Recursos 
Humans  d’Ames Group, S.A. 

En representació d’AMES, l’any 1974 va participar en la fundació de 
l’organització patronal SEFES, Associació Empresarial del Baix Llobregat, i, 
posteriorment, l’any 1997 en la fusió de les associacions empresarials PIMEC i 
SEFES. 

Maria Giralt Castells 

Nascuda a Barcelona el 22 d’agost de 1958. Des dels 19 anys treballa pels drets 
de les persones LGBTI. L’any 1977 va organitzar el primer Col·lectiu de 
Lesbianes de l’estat espanyol, dins d’una organització homosexual, el Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya. 

Fundadora de l’associació Gender and LGTB Lab, que desenvolupa dues 
activitats principals: Gayles.tv i Aequalis. És vicepresidenta de l’Associació 
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Catalana d’Empreses LGTBI (ACEGAL), entitat impulsora del Pride Barcelona i 
de l’eix comercial Gaiexample. 

Josep Herms i Mateu 

Nascut a Avinyó l’11 de gener de 1920. Mentre estudiava batxillerat a Manresa, 
va esclatar la Guerra Civil i va ser reclutat per formar part de la Lleva del Biberó. 
A l’Escola Industrial de Terrassa, es va graduar en l’especialitat de química l’any 
1943, i de mecànica l’any 1945. 

Va Iniciar la seva activitat professional com a tècnic de laboratori a Butsems i 
Cia. de Barcelona, empresa que es dedicava a fer prefabricats per a la 
construcció. A finals de 1946 va començar a treballar de tècnic químic a la 
Compañia Fabril de Carbones Eléctricos, S.A. (CFCE), empresa localitzada a 
Boades (Castellgalí), l'exemple industrial més genuí de l'aplicació de la segona 
revolució tecnològica a la Catalunya Central.  

Va exercir la seva professió a CFCE fins al 1986, any de la seva jubilació. Durant 
aquests gairebé quaranta anys de dedicació a la feina va desenvolupar diverses 
tecnologies per a la millora dels carbons elèctrics que s'utilitzaven per a les 
màquines de projectar cinema, piles, elèctrodes, maó refractari, etc. 

Jaume Lanaspa Gatnau 

Nascut a Barcelona el 5 de novembre de 1944. Llicenciat en Ciències 
Econòmiques, va ser director regional i general adjunt de a BANKUNIÓN des 
de 1978 a 1981. 

Entre 1981 i 1984, a l'Argentina, va treballar com a conseller-director financer 
de Covimet i Coviares, empreses concessionàries d'autopistes.  En tornar a 
Espanya, va ser director regional al Banco Urquijo Unión, i posteriorment 
conseller-director general a CaixaBank-France, a París, entre 1988 i 1995.  

Des de 1995 al 2003, va ser director general d'AUCAT i, posteriorment, 
d'ACESA. Al 2003 es va reincorporar a ”La Caixa" com a director de recursos 
humans, fins al març de 2008. Entre aquesta data i l'octubre de 2014 va ser 
director general de la Fundació ”La Caixa". Des de novembre de 2017 és Patró 
de la Fundació PIMEC. 

José Martín Vives Abril 

Nascut a Barcelona el 30 de maig de 1956. Amb estudis de ciències 
econòmiques, José Martín Vives té formació en relacions laborals, política 
industrial, contractació pública i responsabilitat social de les empreses. L’any 
1978 va col·laborar amb el Gabinet econòmic de Comissions Obreres de 
Catalunya. 
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L’any 1992 es va integrar al Gabinet Jurídic de la UGT Catalunya on va 
participar en la negociació i resolució de grans conflictes de destacades 
empreses.Des de 2007 representa a la UGT de Catalunya en diferents 
organismes com el Consell de Relacions Laborals i el Consell de Treball 
Econòmic i Social de Catalunya, entre altres. 

José Vicente Marzal Martínez 

Nascut a València el 25 de setembre de 1940. Llicenciat en Dret, va opositar al 
Cos Nacional de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona on va 
obtenir plaça (1967) i hi va romandre fins a la seva jubilació l’any 2010. 

Com a inspector de Treball i cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
de Barcelona, va participar en la modernització de la Inspecció de Treball de 
Barcelona i va influir en el Sistema Nacional tant en la gestió administrativa com 
en la pròpia actuació inspectora oberta a l’Autoritat Laboral i al control 
liquidador.  

Va ser preparador d’inspectors/ores de treball, i respecte de la seva activitat 
laboral contra la corrupció va ser el descobridor de l’anomenat “Frau de la 
Seguretat Social” de l’any 1982 amb més de 15 persones condemnades, entre 
elles 2 inspectors de treball, funcionaris de la Tresoreria, empresaris i assessors 
en xarxa. La quantificació del frau va arribar als mil milions de les aleshores 
pessetes de recaptació directa i una quantitat propera d’indirecta. 

Rosa Mendoza González 

Nascuda a Juancalillo de Gáldar (Gran Canaria) l’11 de maig de 1938. Després 
de formar-se en Magisteri a l’Escola Normal (Palma de Mallorca) i en Magisteri 
en llengua catalana, Rosa Mendoza va desenvolupar una trajectòria laboral com 
a professora-educadora a l’Escola Bell-lloc de la Roca del Vallès; Escola de les 
Filles de la Caritat de Barbastro (Osca); Patronat Social d’Obreres de 
Barcelona; Escola de Vilanova i la Geltrú; i a l’Escola de la Fundació Sant Vicenç 
de Paül de Figueres.  

Un cop jubilada de la tasca de mestra i des de l'any 2008 fins avui, dedica tota 
la seva atenció diària als adolescents i joves del Servei d'Intervenció 
Socioeducativa, centre obert, de KSAMEU de la Fundació Sant Vicenç de Paül 
de Figueres. En l'actualitat Rosa Mendoza desenvolupa una vida activa en el 
món associatiu a la ciutat de Figueres. 

Pere Nieto Sierco 

Nascut a Queralbs el 29 de juny de 1943. Format a l’Escola d’Administració 
d’Empreses (ESADE) en els àmbits comercial i estratègic, Pere Nieto va obrir 
el seu propi negoci relacionat amb els amplis coneixements del món dels 
congelats. 
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Pastisart fabrica massa crua ultracongelada per a croissants i tota mena de 
pastisseria. Especialitzada en ultracongelació (-40 graus sota zero) de 
productes de brioixeria, Pastisart compta amb un equip humà format per més 
de 250 professionals, unes instal·lacions de 17.000 m2 a Roda de Berà, i els 
seus productes es distribueixen a Espanya i s’exporten a Portugal, Itàlia i Estats 
Units entre altres països. 

Xavier Pedrós i Cortasa 

Nascut a la Sentiu de Sió el 20 de febrer de  1955. Diplomat en Sociologia l’any 
1984, i mestre a l’Escola de Magisteri de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
al llarg de la seva trajectòria professional ha participat en jornades i seminaris 
de formació, especialment en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada del Departament de Justícia, relacionats amb la intervenció amb 
joves i adults amb mesures penals. 

Des de l’any 1983 fins a l’any 2019, Xavier Pedrós va treballar al Departament 
de Justícia. Durant els anys 1983-1986, com a educador social en el Centre 
d’Observació de Menors i, posteriorment, en el període 1986-2019, com a tècnic 
d’execució penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, donant suport socioeducatiu 
a joves amb mesures penals de Sant Boi de Llobregat i altres ciutats del Baix 
Llobregat.  

Mª Rosa Terradellas Piferrer 

Nascuda a Girona, el 16 de març de 1954. Professora d’EGB (especialitat 
Educació infantil) i llicenciada en Filosofia i Lletres, Mª Rosa Terradellas ha estat 
directora en docència universitària i professora de postgraus d’especialització 
en educació infantil, entre altres responsabilitats universitàries formatives. 

La seva trajectòria laboral ha passat d’exercir càrrecs com el de directora de 
parvulari de l’Escola Sant Jordi de Pineda de Mar, entre 1978 i 1982), a 
professora titular de l’Escola Universitària de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (1987-1992) i a la Universitat de Girona l’any 1992. 

Ha ocupat diversos càrrecs en l’àmbit de la Universitat de Girona i ha participat 
com a experta de reconegut prestigi en diversos comitès i comissions sobre 
educació infantil, voluntariat, solidaritat, cooperació i responsabilitat social. 

Plaques al treball President Macià 

El Govern ha acordat atorgar la Placa al treball President Macià a les entitats 
següents: 

Associació de rehabilitació i educació especial Jeroni de Moragas de Móra 
d’Ebre, en la categoria de responsabilitat social empresarial    
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Constituïda l’any 1979, l’Associació de rehabilitació i educació especial Jeroni 
de Moragas de Móra d’Ebre és una entitat sense afany de lucre que té per 
finalitat millorar la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les 
seves famílies. S’ha convertit en una entitat de referència proporcionant i 
gestionant els suports necessaris dins un marc que promou l’exercici dels drets 
i la integració d’aquestes persones. 

Dona servei a prop de 100 persones amb discapacitat intel·lectual i compta amb 
un equip de 60 professionals per desenvolupar el seu projecte. Disposa d’un 
centre educacional que atén alumnes amb necessitats educatives especials 
dels 3 als 21 anys, i d’un centre ocupacional que atén persones adultes amb 
discapacitat intel·lectual. 

Ap! Lleida Associació professional d’empresàries de Lleida i Pirineus, en 
la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, 
laboral i familiar, i corresponsabilitat entre dones i homes dels treballs de mercat 
i domèstic i de cura de persones 

Creada l’any 2005, és una associació sense afany de lucre que integra més de 
100 empresàries i directives d’empreses públiques, privades, micro, petites o 
grans de la província de Lleida. Representa el teixit empresarial en femení de 
les terres de Lleida i vetlla per la visibilitat i vàlua de la dona en diferents àmbits; 
la creació d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones; la conciliació familiar; i 
un marc d’igualtat d’oportunitats que permeti conquerir espais dins d’àmbits 
socials, econòmics i laborals. 

Associació MIFAS, en la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i 
conciliació de la vida personal, laboral i familiar, i corresponsabilitat entre dones 
i homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones   

Nascuda l’any 1979, l’Associació Minusvàlids Físics Associats (MIFAS) uneix 
esforços per atendre les demandes i necessitats de les persones amb algun 
tipus de discapacitat física, orgànica i/o sensorial a les comarques de Girona. 
Compta  amb més de 5.000 persones associades, i lluita per la integració social 
i laboral de les persones amb discapacitat física, orgànica i/o sensorial, i per  la 
millora la qualitat de vida d’aquest col·lectiu defensant el dret a un treball 
remunerat de manera justa. 

MIFAS va crear centres especials de treball per generar llocs de treball destinats 
a persones amb discapacitat, i l’any 1992 va néixer la Fundació MIFAS per 
promoure la creació i gestió de recursos per la integració laboral i assistencial. 
I des de l’any 1994, el Servei d’Integració Laboral MIFAS assessora i 
acompanya a les persones amb discapacitat física, orgànica i/o sensorial en el 
procés de recerca de feina i millora laboral. Actualment, el grup MIFAS dona 
feina a 401 persones, de les quals 271 tenen alguna discapacitat reconeguda. 

Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-rodona, SCCL, en la categoria 
foment de la creació d’empreses i d’ocupació de qualitat    
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La Cooperativa de Vila-rodona elabora exclusivament el raïm de les vinyes dels 
seus socis, ubicades principalment als municipis de Vila-rodona, Aiguamúrcia, 
Valls i la Secuita. Són vinyes catalogades totes elles dins denominacions 
d’origen (DO Catalunya, DO Tarragona i DO Cava, que donen prestigi i avalen 
la qualitat dels vins i caves obtinguts. El Celler Cooperatiu data de 1919, 
d’influència modernista i obra de l’arquitecte vallenc Cèsar Martinell, és de 
notable interès arquitectònic i és possible visitar-lo.  

L’any 2006, la Cooperativa Agrícola de Vila-rodona, junt amb altres 
cooperatives associades van decidir emprendre un nou projecte per tal 
d’elaborar, embotellar i comercialitzar els vins i caves propis sota una mateixa 
marca. Forma part de la vida cultural i social de Vila-Rodona i el territori i és 
present en activitats culturals que es realitzen durant l’any a la població de l’Alt 
Camp. La secció de crèdit és un altre dels puntals del Celler Cooperatiu de Vila-
rodona i ofereix tots els serveis de banca i banca electrònica per als socis. 

OSONAMENT en la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació 
de la vida personal, laboral i familiar, i corresponsabilitat entre dones i homes 
dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones  

Creada l’any 1979, OSONAMENT és una entitat d’economia social que té com 
a missió millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorns mentals i 
addiccions a la comarca d’Osona. 

Ofereix una atenció integrada de serveis sanitaris, socials i laborals amb 
l’objectiu de cobrir les necessitats de rehabilitació, oci, inserció laboral i 
habitatge de les persones amb problemes de salut mental i addiccions a partir 
dels 16 anys. Compta amb un equip de 94 professionals que treballen per la 
defensa dels drets, de la qualitat de vida i de la igualtat d’oportunitats de les 
persones. OSONAMENT està regida per un patronat amb una àmplia 
representació de l’àmbit social, empresarial, docent, de l’equip professional, de 
les famílies ateses i d’administracions locals. 

https://www.coopcredit.coop/
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Nomenaments 

David Saldoni de Tena, director general de Transports i Mobilitat del 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

Nascut a Sallent l’any 1976.  

És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. Posteriorment realitza un 
postgrau en lideratge i govern local. 

Ha estat alcalde de Sallent des del 2011 fins enguany i anteriorment exercia de 
regidor des del 1999. En aquest consistori, ha exercit de regidor de Joventut i 
Comunicació (1999-2003); de regidor a l’oposició (2003-2007); de tinent 
d’alcalde d’Atenció a les Persones i regidor de Benestar, Educació, Esports, 
Infància i Joventut (2007-2011) i de regidor de Seguretat i Mobilitat, Benestar i 
Hisenda.  

La política municipal ha estat, doncs, la seva vida i el que l’ha portat a la 
presidència de l’Associació Catalana de Municipis, els últims 18 mesos. Des del 
2011 n’havia estat el vicepresident. Des d’aquest càrrec ha conegut de primera 
mà les necessitats i inquietuds del conjunt dels ajuntaments catalans i de 
l’afectació del conjunt de l’Administració a cada racó del país. 
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Altres Acords  

Autoritzada la despesa per al contracte programa de la Fundació i2CAT  

El Govern ha aprovat autoritzar el Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs, per a la subscripció del contracte programa per al període 
2020-2023 entre la Generalitat de Catalunya– a través del Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública- i la Fundació i2CAT per a la recerca 
d’Internet i la Innovació Digital a Catalunya. Es tracta d’un import total de 9,4 
milions d’euros en quatre anys. 

Aprovada la inversió de més de 353.000 euros en  la millora de 
l’equipament de la planta de digestió anaeròbia i de compostatge de 
Granollers 

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts autoritzar l’Agència de Residus 
de Catalunya a concedir una subvenció per valor de 353.256 euros al Consorci 
per a la Gestió dels Residus del Vallès per a la millora de l’equipament de la 
planta de digestió anaeròbia i de compostatge de Granollers (Vallès Oriental). 

L’actuació comprèn l’adquisició d’una màquina trituradora per tal d’optimitzar el 
procés productiu mitjançant la reducció del rebuig que es produeix en el procés 
de tractament de la fracció orgànica. 

El termini d’execució de les actuacions objecte de subvenció serà com a màxim 
el 30 de setembre de 2021. 

L’actuació s’inclou dins del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió 
de Residus Municipals de Catalunya (PINFRECAT20).  


