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El Govern aprova la Comissió de Garantia i Avaluació
de Catalunya per fer efectiu el dret a la prestació d’ajuda
a morir


També dona llum verda a la creació del Registre de professionals
sanitaris objectors de consciència a realitzar l’ajuda per morir

El Govern ha aprovat aquest migdia un decret llei per crear, per un costat, la
Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya i, per l’altre, un Registre de
professionals sanitaris objectors de consciència a realitzar l’ajuda per morir.
L’objectiu de la Comissió és avaluar amb caràcter previ i posterior el compliment
dels requisits legals per obtenir la prestació de l’ajut per morir i resoldre per via
administrativa les reclamacions que es plantegin.
En el cas de Catalunya, aquesta Comissió està formada per la presidència, la
vicepresidència, entre nou i onze vocalies, que hauran d’estar integrades per
professionals de la medicina, del dret, de la infermeria, de la psicologia, del
treball social i per representants de la societat civil, i per la secretaria. En
concret, seran tres professionals de medicina, tres juristes, dos professionals
d’infermeria, un de psicologia, un de treball social i un de la societat civil.
Les persones que ocupen les vocalies corresponents a professionals de la
medicina, de la infermeria, de la psicologia i del treball social han de tenir
experiència professional acreditada en els àmbits de l’atenció primària,
hospitalària, sociosanitària o de la salut mental i disposar de formació en
bioètica. La meitat d’aquestes vocalies seran proposades pels col·legis
professionals. Les persones que ocupen les vocalies corresponents a
professionals del dret han de tenir experiència acreditada en el seu àmbit
professional, coneixements de dret sanitari i formació en bioètica.
El nomenament de les persones que ocupen les vocalies correspon al conseller
o consellera del Departament de Salut, un cop escoltat el Comitè de Bioètica de
Catalunya.
Per altre costat, l’Executiu també ha aprovat la creació del Registre de
professionals sanitaris objectors de consciència a realitzar l’ajuda per morir.
L’objectiu és recollir i custodiar les dades personals dels professionals sanitaris
que declarin la seva objecció de consciència per realitzar la prestació de l’ajuda
per morir, així com facilitar als responsables dels centres on es faci la prestació
d’ajuda per morir les dades necessàries sobre els professionals que hagin
declarat la seva objecció de consciència amb la finalitat de gestionar la prestació
de forma confidencial.
El Registre també està sotmès a la normativa de protecció de dades de caràcter
personal.
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El Decret llei remarca que en qualsevol moment es pot revocar l’objecció de
consciència en les mateixes condicions que es va fer la inscripció, així com
també assenyala que els professionals que s’acullin a l’objecció per un cas
concret no caldrà que s’inscriguin al Registre.
La creació d’aquests dos òrgans aprovats avui per Decret llei és conseqüència
del desenvolupament de la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia, aprovada
el passat mes de març.
Llei Orgànica de l'Eutanàsia
Catalunya ha estat sempre punta de llança en la reivindicació d’aquest dret.
L’any 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar una Proposició de llei que
reclamava al Congrés dels Diputats la despenalització d’aquesta pràctica i el
2019 el Govern va impulsar una taula de partits perquè Catalunya avancés en
la regulació de l’eutanàsia: es va acordar tornar a reclamar-ne al Congrés dels
Diputats la despenalització i es va crear un grup de treball permanent dins el
Parlament. Tot plegat, amb l’impuls i el suport de la tasca duta a terme per
l’associació “Dret a Morir Dignament”.
El 18 de març de 2021 va ser aprovada la Llei Orgànica de Regulació de
l'Eutanàsia, que entrarà en vigor el 25 de juny de 2021. Aquesta Llei vol donar
resposta jurídica, sistemàtica, equilibrada i garantista a una demanda de la
societat actual.
A Catalunya, el desplegament del model assistencial de prestació de l’ajuda a
morir de l’eutanàsia s’inspira en els principis següents: autonomia personal,
equitat territorial, accessibilitat, acompanyament de la persona i del seu entorn
per part de l’equip assistencial, respecte a les preferències de la persona,
seguretat assistencial i jurídica i confidencialitat.
Per conèixer els diferents serveis i recursos vinculats a l’etapa final de la vida,
podeu consultar l’enllaç següent:
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/etapes-de-la-vida/final-vida
Per conèixer tota la informació d’interès específic per a professionals, on podreu
accedir a eines i formació entre d’altres, podeu consultar l’enllaç següent:
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/etapes-de-la-vida/finalvida/eutanasia/professionals/
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El Govern introdueix la tipificació com a infracció de
determinades conductes d’assetjament al cos de
Mossos d’Esquadra


El Comitè de Seguretat i Salut Laboral dels Mossos va aprovar el
passat juliol un protocol per a la prevenció i actuació de situacions
d’assetjament

El Govern ha aprovat avui un decret llei pel qual es modifica l’article 68.1 de la
Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra,
per tal d’introduir-hi la tipificació com a infracció de determinades conductes
d’assetjament i per dotar de seguretat jurídica a tots els agents implicats.
Així, es fa necessari tipificar les conductes constitutives d’assetjament per
motius racials o ètnics, religiosos o de conviccions, discapacitat, edat,
assetjament moral, sexual i per raó de sexe, orientació sexual o identitat de
gènere.
L’entrada en vigor de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes ha
suposat, per a les institucions i l’Administració de la Generalitat, l’obligació
d’aprovar un protocol de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament
per raó de sexe. En aquesta línia, el 30 de juliol passat, el Comitè de Seguretat
i Salut Laboral del cos de Mossos d’Esquadra va aprovar el Protocol per a la
prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament
sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual de la
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
L’aprovació d’aquest Protocol també ha fet palesa la necessitat de tipificar de
manera adequada aquests comportaments per tal de garantir una justa
protecció de totes les treballadores i treballadors del cos. En aquest sentit, s’ha
decidit actualitzar la normativa en matèria disciplinària del cos de Mossos
d’Esquadra, modificant l’article 68.1 de la Llei 10/1994, i incloure aquestes
conductes com a com a falta molt greu del règim disciplinari del Cos.
D’altra banda, el present Decret llei també pretén disposar d’un marc normatiu
que permeti una revisió i una actualització àgils dels elements que integren la
uniformitat de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra per tal de
garantir-ne l’adequació constant a les necessitats canviants del servei.
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El Govern crea l’Oficina del Pla Pilot per Implementar la
Renda Bàsica Universal


El Consell Executiu ha aprovat la reestructuració del Departament
de la Presidència per adequar-ne l’estructura a les noves
competències



Entre les novetats més destacades, el Decret també estableix la
creació de l’Oficina d’Estratègia i Comunicació del President o
Presidenta i del Govern, que elaborarà l'estratègia comunicativa del
Govern i en coordinarà la política informativa, també pel que fa a la
divulgació a l'exterior



S’adscriuen al Departament de la Presidència la Secretaria
d’Administració i Funció Pública; la Direcció General de Relacions
Institucionals i amb el Parlament

El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament de la
Presidència per adequar-lo a les noves funcions que li atribueix el Decret
21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya. D’acord amb la normativa, la Conselleria s’estructura en les unitats
directives següents:
a) L’Oficina d’Estratègia i Comunicació del President o Presidenta i del Govern.
b) La Secretaria General de la Presidència.
c) La Secretaria del Govern.
d) El Gabinet Jurídic de la Generalitat.
e) La Secretaria de Mitjans de Comunicació.
f) La Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l'Aran.
g) La Secretaria d'Administració i Funció Pública.
h) La Secretaria General de l'Esport i de l’Activitat Física.
i) L’Institut d’Estudis de l’Autogovern.
j) La Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid.
k) La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.
Una de les novetats que preveu el Decret és la creació de l’Oficina del Pla Pilot
per Implementar la Renda Bàsica Universal, una de les mesures recollides als
acords entre les formacions independentistes per a la investidura. La nova
oficina, adscrita al Gabinet del Conseller o Consellera de la Presidència, tindrà
com a missió principal coordinar les polítiques en l'àmbit del disseny i
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organització d’un pla pilot per implementar la Renda Bàsica Universal i fer-ne el
seguiment de l’execució, així com relacionar-se amb la Unió Europea i les
comissions internacionals que impulsin millores i transformacions en polítiques
de rendes socials o experiències similars a la Renda Bàsica Universal.
Enfortiment de l’estructura comunicativa
Entre els canvis més destacats, el Decret també estableix la creació de l’Oficina
d’Estratègia i Comunicació del President o Presidenta i del Govern, que
elaborarà l'estratègia comunicativa del Govern i en coordinarà la política
informativa, també pel que fa a la divulgació a l'exterior. Adscrita al Departament
de la Presidència amb rang orgànic de secretaria general, dependrà
funcionalment del president o presidenta de la Generalitat, coordinarà la
comunicació del Govern i de les unitats corresponents dels departaments i
impulsarà els estudis d'anàlisi i prospectiva que es considerin necessaris i siguin
prioritaris per al Govern i la Presidència de la Generalitat, entre altres funcions.
L’Oficina estarà formada pel Gabinet del President o Presidenta, per la Direcció
General d’Anàlisi i Prospectiva i per la Direcció General de Comunicació del
Govern, de la qual en dependran l’Oficina de Comunicació del Govern i l’Oficina
del o de la Portaveu del Govern, aquesta darrera de nova creació.
Aquesta reestructuració evidencia la importància que el nou Govern atorga a
les polítiques comunicatives i a la necessitat d’elaborar una estratègia i un únic
relat comunicatiu, tal com estableix l’acord per a la formació de l’Executiu.
Noves competències en l’àmbit de la Funció Pública i les Relacions
Institucionals
El Departament de la Presidència assumeix en aquesta legislatura les
competències en matèria de Funció Pública i Relacions Institucionals, abans
adscrites a Polítiques Digitals i Administració Pública i a Acció Exterior i
Transparència, respectivament. Per adequar l’estructura de la Conselleria a les
noves funcions, el Decret aprovat avui estableix que la Secretaria
d’Administració i Funció Pública i la Direcció General de Relacions Institucionals
i amb el Parlament s’integrin a l’organigrama del Departament de la Presidència.
Totes dues mantenen el rang orgànic, les funcions i l’estructura actuals.
Resten adscrits al Departament de la Presidència:




Mitjançant l’Oficina d’Estratègia i Comunicació del President o Presidenta
i del Govern, el Centre d’Estudis d’Opinió.
Mitjançant la Secretaria General, el Patronat de la Muntanya de
Montserrat.
Mitjançant la Secretaria del Govern, l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i
de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.
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Mitjançant la Secretaria de Mitjans de Comunicació, la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Mitjançant la Secretaria General de l'Esport i de l’Activitat Física: El
Consell Català de l'Esport; l'Institut Nacional d'Educació Física de
Catalunya el Centre d'Alt Rendiment Esportiu.

Altres modificacions
El nou Decret també canvia el nom de la Secretaria de Comunicació del Govern
i Mitjans de Comunicació, que passa a denominar-se Secretaria de Mitjans de
Comunicació, i el de la Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb
l'Aran, que ara és la Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l'Aran.
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El Govern aprova la reestructuració del Departament de
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, que
inclou la creació de la Direcció General de Nació Digital


La nova Direcció General de Nació Digital i Agenda Urbana vol
posicionar Catalunya com a país capdavanter en l’àmbit digital



També es crea la Secretaria d’Estratègia, Informació i Coordinació
Territorial que, entre altres funcions, vetllarà pel bon funcionament
de les delegacions territorials del Govern

El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament de
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori que, entre altres novetats,
preveu la creació d’una àrea específica per posicionar Catalunya com a país
capdavanter en l’àmbit digital. Es tracta de la Direcció General de Nació Digital
i Agenda Urbana, que s’encarregarà d’impulsar les polítiques de millora urbana
dels pobles i ciutats de Catalunya i fomentar la implementació de les tecnologies
de la informació i de la comunicació, així com de liderar les polítiques i els
programes d'impuls de les tecnologies referents a les ciutats i territoris
intel·ligents.
La nova direcció general també impulsarà l’activitat de l’Assemblea Urbana de
Catalunya, dirigirà, coordinarà i farà el seguiment de la política per a la
implementació de l’Agenda Urbana de Catalunya i promourà la integració a
pobles i ciutats de les polítiques sectorials.
Aquesta àrea ha de vetllar per aportar una visió transversal, tenint en compte el
conjunt de polítiques promogudes per la resta de secretaries del Departament i
les actuacions que desenvolupen.
Vetllar pel bon funcionalment de les delegacions territorials
Aquesta direcció general dependrà de la nova Secretaria d’Estratègia,
Informació i Coordinació Territorial, que entre altres funcions, assumirà el
lideratge de la política de vertebració territorial treballant coordinadament amb
les delegacions territorials del Govern. Aquesta Secretaria, a més, comptarà
amb la Direcció General d’Actuacions Territorials Estratègiques.
L’estructura del Departament
D'aquesta manera, hi haurà aquestes secretaries generals:





Secretaria General.
Secretaria d’Estratègia, Informació i Coordinació Territorial
Secretaria de Polítiques Digitals.
Secretaria de Territori i Mobilitat.
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La Secretaria de Polítiques Digitals estarà integrada per la Direcció General de
Societat Digital, la Direcció General d’Innovació i Economia Digital i la de
Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, així com la Sub-direcció General
d’Infraestructures Digitals i de Comunicacions Electròniques i la Sub-direcció
General de Suport a la Gestió.
A la Secretaria de Territori i Mobilitat estaran adscrites la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, la de Polítiques de Muntanya i del Litoral,
la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, la de Transports i Mobilitat i
la Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores
d’Infraestructures i Serveis de Mobilitat.
D’altra banda, estan adscrites al Departament les entitats següents: el Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació; l’Agència de
Ciberseguretat de Catalunya; l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya;
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya; Ports de la Generalitat de Catalunya; l’Incasòl i l’Institut per al
Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA).
També resten inscrits CIMALSA i Aeroports Públics de Catalunya, així com els
consorcis següents: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; Centre
Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE); Consorci de
l'Autoritat del Transport Metropolità, del Camp de Tarragona, de l’Àrea de
Girona i de l’Àrea de Lleida; consorcis dels ports de Mataró i Portbou; consorci
de l'Aeròdrom de la Cerdanya; el del Parc de l’Espai d’interès natural de Gallecs;
Consorci de l'Observatori del Paisatge i Consorci Patronat de la Vall de Núria.
Finalment, hi ha adscrits al Departament la Fundació i2CAT, Internet i Innovació
Digital a Catalunya i la Fundació Observatori de l’Ebre.
D’altra banda, l’organisme independent de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades es relacionarà amb el Govern mitjançant el Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
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El Govern aprova el Decret de reestructuració del
Departament d’Empresa i Treball


Es crea la Secretaria de Treball i la Direcció General d’Innovació,
Emprenedoria i Transferència de Coneixement

El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament d’Empresa
i Treball, que crea la Secretaria de Treball i la Direcció General d’Innovació,
Emprenedoria i Transferència de Coneixement. Així, el Departament que lidera
Roger Torrent s’estructura en tres secretaries: la General, la d’Empresa i
Competitivitat i la de Treball.
La Secretaria General manté les funcions i l'estructura que preveuen el Decret
61/2020, de 2 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i
Coneixement.
Pel que fa a la Secretaria d'Empresa i Competitivitat, també manté les funcions
que preveuen el Decret 61/2020, de 2 de juny, de reestructuració del
Departament d’Empresa i Coneixement, excepte pel que fa a la competència
d’energia, que passa a dependre d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
La Secretaria d'Empresa i Competitivitat s'estructura en quatre direccions
generals: la Direcció General d'Indústria; la Direcció General de Comerç; la
Direcció General de Turisme i la Direcció General d’Innovació i Emprenedoria.
Pel que fa a la nova Secretaria de Treball, s’estructura en tres direccions
generals: la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom,
Seguretat i Salut Laboral; la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el
Tercer Sector i les Cooperatives, i la Direcció General de la Inspecció de Treball
de Catalunya, i l’àrea Jurídica de Treball; l’Observatori del Treball i Model
Productiu, i l'Àrea de Planificació i Coordinació.
Les funcions de la Secretaria de Treball seran, entre d’altres, elaborar propostes
de directrius, planificar i dirigir les polítiques en matèria de relacions laborals,
de treball autònom, d’economia social i solidària, del tercer sector i les
cooperatives, de la inspecció de treball, i d’ocupació i intermediació laboral.
També s’encarregarà de fer seguiment de l'execució de les línies d'actuació en
la matèria.
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El Govern aprova la reestructuració del Departament
d’Economia i Hisenda per prioritzar els fons europeus


Es crea la Secretaria d’Afers Econòmics i de Fons Europeus, que
substitueix l’antiga Secretaria d’Economia, i la Direcció General de
Fons Europeus que s’encarregarà, entre d’altres, de la gestió dels
Next Generation EU



La Direcció General de Pressupostos i la de Política financera
dependran de la Secretaria General

El Govern ha donat avui llum verda al Decret que defineix el nou organigrama
del Departament d’Economia i Hisenda que té, com a principals novetats, la
creació de la Secretaria d’Afers Econòmics i de Fons Europeus i la Direcció
General de Fons Europeus. La nova secretaria, que substitueix l’antiga
Secretaria d’Economia, es crea amb l’objectiu de donar resposta a un dels
principals reptes d’aquesta legislatura, que serà la gestió dels fons europeus
que han de permetre desenvolupar projectes de transformació i recuperació de
l’economia després de la pandèmia de la Covid-19.
Aquesta secretaria, doncs, tindrà com a principal objectiu impulsar i coordinar
la política econòmica del Govern, la recerca i els estudis sobre l’economia
catalana, així com dirigir, planificar i coordinar les actuacions de la Generalitat
en matèria de fons europeus regionals (estructurals i d’inversió) i del Mecanisme
de Recuperació i Resiliència, coneguts com a Next Generation EU. En aquest
sentit, la nova Direcció General de Fons Europeus serà l’encarregada de
negociar amb l’Administració General de l’Estat l’assignació de recursos dels
fons europeus. Amb aquesta mateixa finalitat, es relacionarà amb els serveis
de la Comissió Europea per fer-ne el seguiment i el control.
A més de la nova direcció general de Fons Europeus, dependran d’aquesta
secretaria la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i
Regulació (abans a la Secretaria General) i la Direcció General d’Anàlisi i
Prospectiva Econòmica, que canvia de nom (anteriorment, Direcció General
d’Anàlisi Econòmica).
Cinc àrees competencials
El Decret fixa la nova estructura en cinc grans àrees competencials: quatre
secretaries —General, Hisenda, Afers Econòmics i Fons Europeus, Difusió — i
la Intervenció General. El nou text manté les entitats autònomes antigament
adscrites al Departament —Infraestructures de la Generalitat, l’Idescat, l’ATC i
l’EAJA, que continuarà dins de la Secretaria d’Hisenda fins que no es produeixi
la inscripció al Registre Mercantil de la nova societat Loteries de Catalunya SAU
— i les que orgànicament s’hi relacionaven, l’ICF i l’ACCO.
En concret, dependran de la Secretaria General les direccions generals del
Patrimoni; de Pressupostos; de Política Financera, Assegurances i Tresor i de
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Contractació Pública. També s’hi inclouran el Gabinet Tècnic i els serveis
territorials del Departament.
Finalment, la Secretaria d’Hisenda manté les funcions i l’estructura previstes al
Decret 43/2019, de 25 de febrer, amb l’excepció de la Direcció General de
Planificació i Estudis Fiscals, que desapareix de l’organigrama del Departament.
El nou Decret, que inclou onze articles, sis disposicions addicionals, quatre
transitòries, una derogatòria i tres finals, entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació al DOGC.
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El Govern aprova l’estructura del nou Departament
d'Igualtat i Feminismes


El Departament tindrà dues secretaries sectorials: la Secretaria
d’Igualtats i la Secretaria de Feminismes



L'Institut Català de les Dones, l'Agència de Migracions de
Catalunya, l’organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de
Tracte i la No-discriminació i l’Observatori de les Violències
Masclistes queden inscrits al nou Departament

El Govern ha aprovat avui l’estructura del nou Departament d’Igualtat i
Feminismes, que s’organitza amb una Secretaria General i dues Secretaries
sectorials: la Secretaria d’Igualtats i la Secretaria de Feminismes, que
treballaran en la promoció i el respecte dels drets i en lluita contra qualsevol eix
de discriminació de totes les persones, sigui quina sigui la seva condició,
orientació sexual, opció de gènere, origen, capacitats, edat o religió, entre
d’altres.
La Secretaria d’Igualtats s’organitza a través de la Direcció General de
Polítiques Públiques LGBTI+; la Direcció General per a la Promoció i Defensa
dels Drets Humans i a Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme.
Entre altres funcions, aquesta secretaria promourà la garantia dels drets de la
ciutadania en totes les polítiques públiques i planificarà l’estratègia per garantir
la igualtat de tracte i la no-discriminació en el marc de la Llei 19/2020, del 30 de
desembre.
La Secretaria de Feminismes queda organitzada a través de la Direcció General
per a l’Erradicació de les Violències Masclistes i la Direcció General de Cures,
Organització del Temps i Equitat en els treballs. Des d’aquesta secretaria,
s’impulsarà i supervisarà l'execució del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de
gènere, de caràcter interdepartamental; es coordinaran i avaluaran les
polítiques per l’erradicació de les violències masclistes i es coordinarà i
supervisarà la gestió integrada i harmonitzada d'infraestructures, programes,
serveis i mitjans materials en l'abordatge de les violències masclistes, entre
altres accions.
El Departament tindrà representació territorial a través dels serveis territorials,
que depenen directament de la Secretaria General, i que coincideixen amb els
àmbits territorials de les corresponents delegacions territorials del Govern. Els
serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre,
Catalunya Central i l'Alt Pirineu i Aran, executaran les funcions que són
competència del Departament en el seu àmbit territorial i coordinaran les
actuacions en el territori de les unitats directives del Departament i dels
organismes públics adscrits, entre altres funcions.
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Resten adscrits al Departament d'Igualtat i Feminismes els organismes
següents: l'Institut Català de les Dones; l'Agència de Migracions de Catalunya;
l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la Nodiscriminació i l’Observatori de les Violències Masclistes.
Amb aquesta estructura, es garanteix la transversalitat interseccional al conjunt
del Govern i dels ens municipals i supramunicipals per poder desplegar unes
polítiques públiques de gènere compartides, coordinades i col·laboratives.
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El Govern aprova la reestructuració del Departament
d’Acció Exterior i Govern Obert


El fins ara Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència passa a denominar-se Departament d’Acció Exterior
i Govern Obert

El Govern ha aprovat avui el decret que canvia l’estructura del Departament
d’Acció Exterior i Govern Obert amb la creació de noves direccions generals i
la supressió i fusió d’unes altres. El Departament d’Acció Exterior i Govern Obert
s’estructura en tres secretaries: la Secretaria General, la Secretaria d’Acció
Exterior del Govern i la Secretaria de Govern Obert.
De la Secretaria General en depenen la Direcció de Serveis, l’Assessoria
Jurídica, el Gabinet Tècnic i el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis.
La Secretaria d’Acció Exterior del Govern assumeix les funcions de l’anterior
Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea i suma dues noves direccions
generals: la Direcció General de la Representació Institucional del Govern a
l’Exterior i de la Unió Europea i la Direcció General de la Catalunya Exterior.
Aquests són els òrgans que depenen de la Secretaria d’Acció Exterior del
Govern:
a) La Direcció General de l’Acció Exterior, que assumeix les funcions de la
Direcció General d’Afers Globals i de la Direcció General d’Afers Europeus i
Mediterranis, i en depenen el Servei de Relacions Bilaterals amb Europa, el
Servei de Relacions Bilaterals Món, el Servei de Relacions amb Organismes
Multilaterals i el Servei de Relacions amb la Mediterrània i Xarxes Europees.
b) La Direcció General de la Representació Institucional del Govern a l’Exterior
i de la Unió Europea, que entre altres funcions té la de coordinar els
mecanismes de participació en les institucions i òrgans de la Unió Europea,
assessorar, donar suport i impulsar la participació activa de les administracions
i entitats catalanes en els fons i programes de finançament de la Unió Europea,
coordinar les accions i la comunicació entre les delegacions del Govern a
l’exterior i els diferents departaments de la Generalitat i vetllar per la coordinació
i la coherència del conjunt de l’acció exterior de la Generalitat. D’aquesta
direcció general en depenen el Servei d’Afers de la Unió Europea, la Delegació
del Govern davant la Unió Europea i les delegacions del Govern a l’exterior.
c) La Direcció General de la Catalunya Exterior, també de nova creació, de la
qual en depèn el Servei de la Catalunya Exterior. Entre les seves funcions té la
de gestionar el desenvolupament de les polítiques de govern destinades als
catalans i catalanes residents a l’exterior, supervisar el registre de catalans i
catalanes a l’exterior i el de les comunitats catalanes a l’exterior o coordinar el
suport, l’assistència i la protecció als catalans i catalanes residents a l’exterior.
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d) La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, que manté les
seves funcions.
e) La Direcció General de Prospectiva i d’Innovació en l’Acció Exterior, que
assumeix les funcions de la Direcció General d’Anàlisi i Planificació Estratègica
de l’Acció Exterior.
De la Secretaria de Govern Obert en depenen la Direcció General de Dades
Obertes, Transparència i Col·laboració, i la Direcció General de Participació,
Processos Electorals i Qualitat Democràtica.
Finalment, pel que fa als canvis d’estructura, se suprimeix la Direcció General
d’Afers Europeus i Mediterranis i es modifica la denominació dels òrgans i
unitats següents:
-

La Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea passa a denominarse Secretaria d’Acció Exterior del Govern.

-

La Secretaria de Transparència i Govern Obert passa a denominar-se
Secretaria de Govern Obert.

-

La Direcció General d’Afers Globals passa a denominar-se Direcció
General de l’Acció Exterior.

-

La Direcció General d’Anàlisi i Planificació Estratègica de l’Acció Exterior
passa a denominar-se Direcció General de Prospectiva i d’Innovació en
l’Acció Exterior.

-

La Direcció General de Transparència i Dades Obertes passa a
denominar-se Direcció General de Dades Obertes, Transparència i
Col·laboració.

-

La Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals
passa a denominar-se Direcció General de Participació, Processos
Electorals i Qualitat Democràtica.

-

L’Oficina de Protocol del Gabinet del Conseller o Consellera passa a
denominar-se Oficina de Relacions Externes i Protocol.
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El Govern aprova el
Departament d’Educació


Decret

d’estructura

del

Una de les principals novetats és la creació de la Direcció General
de l’Alumnat

El Govern ha aprovat el Decret d’estructura d’Educació, que té com a una de
les principals novetats la creació de la Direcció General de l’Alumnat, amb
l’objectiu de donar més visibilitat i valor a aquest col·lectiu. Per al Departament
d’Educació, l’alumnat és l’objecte i el subjecte del sistema i sobre el qual pivoten
totes les polítiques.
El Decret aprovat avui també ha incorporat alguns canvis de noms: la Secretaria
de Polítiques Educatives passa a anomenar-se Secretaria de Transformació
Educativa; la Direcció General de d’Innovació, Cultura i Recerca Digital, passa
a ser la Direcció General d’Innovació, Digitalització i Recerca Educativa; i la
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim
Especial simplifica el seu nom i passa a dir-se Direcció General de Formació
Professional.

17
Acords de Govern. 22.06.2021
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

El Govern aprova l’estructura del nou Departament de
Recerca i Universitats


Amb la voluntat de fer arribar el coneixement a tot el territori i per
tal de vertebrar el país a l’entorn del coneixement es crea la Direcció
General de Transferència del Coneixement i la Direcció General
d’Impacte Territorial i Social del Coneixement

El Govern ha aprovat avui l’estructura del nou Departament de Recerca i
Universitats (REU), que s’organitza al voltant d’una Secretaria General i quatre
Direccions Generals, dues de les quals són noves i neixen amb la voluntat de
fer arribar el coneixement a tot el territori i per tal de vertebrar el país a l’entorn
del coneixement: la Direcció General de Transferència del Coneixement i la
Direcció General d’Impacte Territorial i Social del Coneixement. Les altres dues,
que ja existien, són la Direcció General de Recerca i la Direcció General
d’Universitats.
La Direcció General de Transferència del Coneixement tindrà com a principals
funcions assessorar i donar suport tècnic en l’àmbit de les competències del
Departament als agents clau de l’ecosistema de transferència i innovació de
Catalunya (empreses innovadores, agents tecnològics, ecosistemes,
professionals, centres de recerca, universitats i altres organitzacions), a fi i
efecte de garantir un sistema adequat i coordinat de transferència del
coneixement.
Per la seva banda, la Direcció General d’Impacte Territorial i Social del
Coneixement es farà càrrec, entre altres objectius, de desenvolupar les
estratègies territorials en l’àmbit de la recerca i les universitats per a la
transformació econòmica del territori basades en el coneixement.
En la nova estructura també hi haurà una Sub-direcció General de Coordinació
de la Recerca en Salut que depèn de la Direcció General de Recerca Aquesta
Sub-direcció assumeix les funcions d’assessorar i donar suport al director o
directora general en matèria de recerca en l’àmbit de la salut, d’acord amb les
polítiques de recerca del Departament de Salut i d’altres departaments que
tinguin impacte en la planificació estratègica en recerca en salut; coordinar amb
el Departament de Salut la promoció de polítiques interdepartamentals en
l’àmbit de la recerca en salut; impulsar l‘estratègia catalana de ciència oberta,
especialment en tot allò que fa referència a les dades de recerca biomèdica,
conjuntament amb el Departament de Salut; elaborar, conjuntament amb el
Departament de Salut, propostes per a la captació i retenció de talent en l’àmbit
de la recerca en salut.
El nou departament manté dins la seva estructura la Secretaria General del
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), òrgan de coordinació del sistema
universitari català i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en
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matèria d'universitats. Creat el 1977, d'ençà el 2003 es troba regulat per la Llei
d'Universitats de Catalunya (títol VI), que el configura com a un instrument actiu
de coordinació i gestió en termes clau, per a tot el sistema universitari i per al
Govern de Catalunya.
D’altra banda, resten adscrits al Departament de Recerca i Universitats,
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i, mitjançant la
Direcció General d’Universitats, l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).
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El Govern aprova l’estructura del nou Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural


La cartera reuneix competències de les antigues conselleries
d’Agricultura i de Territori i Sostenibilitat



Té adscrits onze organismes autònoms

El Consell Executiu ha aprovat avui l’estructura del nou Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que estarà compost de cinc unitats
directives: la Secretaria General, la Secretaria d’Acció Climàtica, la Secretaria
d’Alimentació, la Secretaria d’Agenda Rural i la Direcció General de Política
Marítima i Pesca Sostenible.
Corresponen a la Secretaria General les funcions d’inspecció dels centres, les
dependències i els organismes adscrits al Departament, vetllar per
l’organització, la simplificació i la racionalització administratives i assegurar el
suport tècnic i jurídic general del Departament, entre d’altres. En dependrà la
Direcció de Serveis, que s’encarrega d’elaborar l’avantprojecte dels
pressupostos del Departament, del personal i de la prevenció de riscos i
seguretat laboral, i de la rendibilitat i optimització de les diferents unitats del
Departament. També s’adscriuen a la Secretaria General, a través del Gabinet
Tècnic, la Taula Agrària, integrada per representants de les organitzacions
professionals agràries, les entitats representatives del món cooperatiu i
l’Administració, i l’Observatori Agroalimentari de Preus, que ofereix dades sobre
els preus agroalimentaris i ramaders.
El canvi climàtic i la transició energètica cap a les renovables
La Secretaria d’Acció Climàtica serà la responsable de la lluita contra el canvi
climàtic i l’impuls de la transició energètica cap a les renovables. En dependran
les direccions generals de Polítiques Ambientals i Medi Natural, dedicada a
l’acció i avaluació ambiental de plans i programes, que impulsa un
desenvolupament sostenible i dirigeix les mesures de preservació de flora,
fauna, entre d’altres temes; de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, centrada a
regular, prevenir i controlar l’ambient atmosfèric i la contaminació; els plans i
programes sobre protecció de la qualitat de l’aire i reducció de la contaminació
acústica i lumínica; l’avaluació ambiental dels projectes d’activitats amb
incidència ambiental, i la inspecció i control d’aquestes activitats, a més de la
recerca en la matèria, i d’Energia, que tindrà competències per elaborar i dur a
terme la política energètica, especialment la millora de l’estalvi i l’eficiència
energètics, i el desenvolupament de les energies renovables.
Cap a un sector primari fort i sostenible
La Secretaria d’Alimentació, de nova creació igual que la Secretaria d’Agenda
Rural, serà l’encarregada d’establir els controls oficials de la cadena alimentària,
l’ordenació i el foment de la producció agrícola i ramadera, les polítiques
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relacionades amb les empreses agroalimentàries, i els segells, els indicadors i
les marques de qualitat. Promourà el patrimoni alimentari i la gastronomia del
país, les indústries i els mercats alimentaris, i treballarà en les relacions
institucionals amb les organitzacions professionals i altres entitats
representatives dels sectors agrari i alimentari. Igualment, és competent sobre
la promoció d’estudis i campanyes publicitàries sectorials. També ha de donar
suport al funcionament del Consell Català de l’Alimentació i de les seves
comissions i coordinar la implementació dels objectius i les actuacions previstes
al Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya.
En depenen les direccions generals d’Agricultura i Ramaderia i d’Empreses
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia. La primera és responsable de les
polítiques en matèria d’agricultura i ramaderia, i de la prevenció i el control
ambiental de les activitats del sector agrari. Planificarà les activitats
relacionades amb la producció integrada i de producció agrària ecològica, entre
altres funcions. La segona és competent en qüestions d’alimentació, qualitat
agroalimentària i indústries agroalimentàries. Supervisarà les actuacions en
matèria d’inspecció de la qualitat i la lluita contra els fraus en la producció i
comercialització agroalimentàries i planificarà les actuacions de foment i
promoció dels productes agroalimentaris de qualitat i amb mencions de qualitat,
l’artesania alimentària, fires, mercats, certàmens de productes agroalimentaris,
xarxa d’agrobotigues i els hàbits de consum de productes alimentaris. També
desenvoluparà línies d’actuació en matèria de comercialització i distribució de
productes alimentaris i dels petits establiments agroalimentaris en el món rural.
Identificar les necessitats de l’espai rural i garantir-ne les condicions de
vida
La Secretaria d’Agenda Rural tindrà les funcions d’establir les polítiques en
matèria de planificació territorial agrària, infraestructures agràries i regadius,
recuperació d’espais agraris i de desenvolupament rural, i les polítiques en
matèria forestal, de fruits silvestres, pesca continental i activitats cinegètiques.
Exercirà les competències del Departament en la definició, proposta i execució
de les polítiques referents a l’ordenació territorial, el desenvolupament
sostenible del medi rural i la gestió forestal, els regadius i les qüestions de la
Política Agrària Comuna (PAC).
En depèn la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, que
durà a terme la planificació i la gestió forestal sostenible per a l’adaptació al
canvi climàtic i la conservació de la biodiversitat, la prevenció d’incendis
forestals, el foment de la biomassa forestal, la gestió d’espais naturals protegits,
la posada en valor dels boscos madurs i la igualtat de gènere al món rural.
Protegir el fons marí i conservar la flota pesquera de Catalunya
El Decret de reestructuració dona un nom nou a la Direcció General de Pesca i
Afers Marítims, que ara s’anomena Direcció General de Política Marítima i Afers
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Marítims. Aquesta Direcció General vetllarà per l’elaboració de polítiques
marítimes i pesqueres, i els programes i plans en matèria de pesca,
d’aqüicultura, d’oceanografia, de recerca marítima i d’afers marítims, els quals
inclouen les activitats marítimes, tant les nauticorecreatives i les subaquàtiques
de caràcter professional com d’esbarjo, i la formació nauticopesquera i
nauticorecreativa. Però també serà la responsable d’impulsar la regulació
normativa en matèria d’ordenació pesquera, de gestió dels recursos marins i de
les zones de protecció pesquera o marisquera, i d’altres mesures de protecció
dels recursos marins, de l’aqüicultura i el marisqueig, de les llotges de
contractació, de la comercialització dels productes pesquers, de les activitats
marítimes i de titulacions nàutiques i capacitació nauticopesquera, i fer-ne el
seguiment, el control, la vigilància i la inspecció.
Onze organismes autònoms depenen del Departament d’Acció Climàtica
El nou Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural té adscrits
onze organismes públics autònoms.
Dependran de la Secretaria d’Acció Climàtica: l’Agència Catalana de l’Aigua,
que s’encarrega de la planificació i la gestió del cicle de l’aigua d’acord amb els
principis bàsics de la Directiva marc de l’aigua i treballa per garantir l’ús
sostenible dels recursos hídrics a Catalunya; l’Agència de Residus de
Catalunya, competent sobre els residus que es generen a Catalunya i els que
es gestionen al seu àmbit territorial; el Servei Meteorològic de Catalunya,
responsable de la informació meteorològica de Catalunya; l’Ens d’Abastament
d’Aigua Ter-Llobregat, gestor del servei d’abastament d’aigua a poblacions per
mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat; el Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible, un òrgan creat per assessorar el
Govern i promoure la participació en l’àmbit de les polítiques i actuacions sobre
el desenvolupament sostenible, i l’Institut Català d’Energia (ICAEN), que és
l’organisme de la Generalitat per a la promoció de l’eficiència energètica i el
desenvolupament de les energies renovables.
La Secretaria d’Alimentació té adscrits: l’Institut Català de la Vinya i el Vi, dedicat
a incentivar els vins de qualitat i fer-los més competitius amb vistes als mercats
interior i exterior, impulsar la recerca, l’experimentació i la transferència de
tecnologia, difondre el coneixement sobre els vins catalans i les Denominacions
d’Origen i fomentar la cultura del vi; l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries, institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya que té
com a objectiu impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l’àmbit
agroalimentari, i la Societat Promotora d’Exportacions Catalanes, SA
(PRODECA), que té per objecte la promoció dels productes agroalimentaris i
forestals catalans a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol i l’ajut a
l’exportació dels esmentats productes.
Finalment, estan adscrits a la Secretaria d’Agenda Rural el Centre de la
Propietat Forestal, òrgan que té com a objectiu promoure l’ordenació i la gestió
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dels boscos de titularitat privada, i Forestal Catalana, SA, una empresa pública
que realitza una variada gamma d’actuacions mediambientals i treballa per a la
regeneració dels boscs públics i privats de Catalunya.
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El Govern aprova la reestructuració del Departament de
Salut, que s’organitza en cinc òrgans interns


Es crea la Direcció General d’Estratègia, Difusió i Comunicació i se
suprimeix la de Recerca i Innovació

El Govern ha aprovat el Decret 21/2021, de 25 de maig, on es concreten les
noves competències del Departament de Salut i que comporta la necessitat de
reestructuració interna.
En aquest sentit, es reordenen les funcions de l'Oficina de Comunicació i es
crea una nova direcció general anomenada Direcció General d’Estratègia,
Difusió i Comunicació de Salut. Aquesta nova direcció general dirigirà la política
comunicativa del conjunt del Departament de Salut i les entitats que en
depenen, i la coordinarà amb les entitats integrants del sistema sanitari de
Catalunya. També s'encarregarà de planificar, dirigir i coordinar les campanyes
institucionals i els serveis d'informació i d'atenció ciutadana del Departament i
de les entitats que en depenen. L’objectiu general és la optimitzar la
comunicació i difusió de la informació d’aquestes entitats tant a la ciutadania
com als professionals sanitaris.
La creació del nou Departament de Recerca i Universitats ha suposat la
reestructuració d’aquestes funcions en matèria sanitària i ha comportat la
supressió de la Direcció General de Recerca i Innovació.
A banda, s’adapten les funcions de la Secretaria d’Atenció Sanitària i
Participació, que manté l’estructura i ajusta les seves funcions representatives,
participatives i de coordinació a l’encàrrec institucional de les polítiques del
Departament i del sistema sanitari públic, així com l’adopció de funcions en el
marc de la participació en l’àmbit europeu i internacional.
Així doncs, el Departament de Salut s’estructurarà en cinc grans òrgans interns:
la Secretaria General; la d’Atenció Sanitària i Participació; la de Salut Pública;
la Direcció General de Planificació en Salut i la d’Estratègia, Difusió i
Comunicació de Salut.
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El Govern aprova el
Departament d’Interior


Decret

d’estructura

del

Interior integra el cos d’Agents Rurals i incorpora una nova Direcció
General de coordinació de les policies locals

El Govern ha aprovat el Decret d’estructura del Departament d’Interior. El text
incorpora, d’una banda, el cos d’Agents Rurals mitjançant la Direcció General
d’Agents Rurals, fins ara al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural. La incorporació dels Agents Rurals al Departament d’Interior
permetrà millorar l’eficàcia i la coordinació amb la resta de cossos com
Bombers, Mossos d’Esquadra o Protecció Civil.
D’altra banda, el Decret d’estructura aprovat avui incorpora una nova Direcció
General de coordinació de policies locals. El nou òrgan té com a principals
funcions proposar el desenvolupament dels sistemes d’informació i
telecomunicacions en l’àmbit de les policies locals, proposar criteris per
coordinar la tècnica operativa de les policies locals del país o tramitar sol·licituds
d’autorització de creació de cossos de policia local quan sigui legalment
exigible. A més, la nova direcció col·laborarà amb l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya a l’hora de determinar els criteris i organització dels cursos
d’accés, formació continua, especialitats i promocions de les policies locals de
Catalunya.
De la direcció general de Coordinació de les Policies Locals en dependrà la
nova Sub-direcció General de Suport al Sistema de Seguretat en l’Àmbit Local.
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El Departament de Drets Socials incorpora l’habitatge
com a eina clau de les polítiques socials del país


En l’àmbit de l’autonomia personal i la discapacitat, la nova
estructura de la Conselleria preveu abordar per separat la provisió
dels recursos socials de la planificació i la definició del model

El Govern ha aprovat avui la nova estructura del Departament de Drets Socials,
que suma les polítiques d’habitatge a les seves competències. En aquest sentit,
el Decret de reestructuració crea la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social,
encarregada de consolidar l’habitatge com un dret social bàsic que cal protegir
des de l’administració. Amb la incorporació d’aquesta matèria a la Conselleria,
la Generalitat de Catalunya fa un pas endavant per adaptar l’estructura del
Govern a la realitat de la gestió pública de l’habitatge, unificant-la amb les
polítiques de protecció dels drets socials per oferir respostes més àgils i
efectives a un problema complex.
La Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social s’encarregarà, entre d’altres, de
dissenyar, planificar, programar i impulsar les polítiques d’ordenació
d’habitatge, acció comunitària, cohesió i inclusió social; dirigir la planificació
territorial sectorial de l’habitatge; així com de promoure accions de foment en
matèria d’habitatge, tant de promoció pública i privada com de rehabilitació, en
l’entorn urbà i en el món rural.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya passarà a dependre del Departament de
Drets Socials, mentre que l’Incasòl continuarà al Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. En aquest sentit, la vinculació
entre habitatge i urbanisme es mantindrà a través de la coordinació existent i
fluïda entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl.
Una altra de les novetats en aquest àmbit és la incorporació de la Direcció
General d’Acció Cívica i Comunitària a la Secretaria d’Habitatge i Inclusió
Social, amb l’objectiu de donar més pes a les polítiques d’acció comunitària i
reforçar-ne la relació amb l’habitatge.
A banda de la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social, el Departament de Drets
Socials s’estructurarà en dues secretaries més: la d’Infància, Adolescència i
Joventut i la d’Afers Socials i Famílies.
Autonomia personal i discapacitat
Un altre canvi rellevant en la nova estructura departamental afecta l’àmbit de
l’autonomia personal i la discapacitat, que a partir d’ara separarà la planificació
estratègica i la definició del model d’aquells aspectes relacionats amb l’atenció
del dia a dia. És per això que, d’una banda, es mantindrà la Direcció General
de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que intensificarà les seves funcions
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per assegurar els drets i la igualtat d’oportunitats de les persones amb
necessitats d’autonomia personal i de les persones amb discapacitat. Aquesta
direcció també fixarà els criteris del sistema català de l’autonomia personal, en
farà la planificació i ordenació, i impulsarà el model d’avaluació i millora del
sistema.
D’altra banda, i per tal d’oferir una resposta més àgil en la gestió, es crearà la
Direcció General de Provisió de Serveis, que dirigirà tots els processos de
provisió dels recursos socials, propis i aliens, n’impulsarà el seguiment i
avaluació, així com l’anàlisi de costos dels serveis.
Renda Garantida de Ciutadania
Finalment, el nou decret d’estructura també fixa la creació d’una subdirecció
específica per a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania, que
s’encarregarà de planificar i coordinar el desenvolupament i l’aplicació d’aquest
programa i coordinarà totes les unitats i els agents socials implicats. Aquesta
prestació social arriba avui a unes 160.000 persones arreu del país.
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El Govern aprova la reestructuració del Departament de
Cultura amb la innovació, la cultura digital i la política
lingüística com a prioritats governamentals


El Departament crea la nova Direcció General d’Innovació i Cultura
Digital per modernitzar el sector i consolidar Catalunya com un
actor tecnològic i cultural de referència internacional



La Direcció General de Política Lingüística augmenta el rang i es
converteix en la Secretaria de Política Lingüística per destacar la
llengua com a prioritat governamental



La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
assumeix les funcions de Presidència i s’encarrega de tractar amb
les cases regionals a Catalunya



La Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques,
modifica la seva denominació i torna a ser la Direcció General de
Promoció Cultural i Biblioteques

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret de reestructuració del
Departament de Cultura, en el qual queden recollits quatre canvis estructurals
rellevants. La intenció és redefinir les estructures del Departament i la
governança dels seus equipaments i organismes adscrits per tal d’adaptar-ne
els objectius a la realitat actual.
La principal novetat és la creació de la Direcció General d’Innovació i Cultura
Digital, a través de la qual s’impulsaran els projectes i programes que relacionin
l’art i la cultura amb el món digital i la tecnologia, i que fomentin la innovació
cultural. Es tracta d’una de les principals necessitats detectades durant la gestió
de la crisi sanitària i un dels aspectes claus per rellançar l’activitat cultural post
pandèmia.
Les altres modificacions van orientades a reforçar l’estructura departamental en
àmbits estratègics. En aquest sentit, la Direcció General de Política Lingüística
modifica el seu rang orgànic per esdevenir secretaria sectorial, amb l’objectiu
de reforçar les polítiques públiques relacionades amb la política lingüística de
la Generalitat. Així mateix, la Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural incrementa les seves funcions assumint la
representació de la Generalitat davant les entitats representatives de col·lectius
d'altres territoris de l'Estat amb presència especial a Catalunya. Finalment, es
modifica la denominació de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i
Biblioteques, que torna a ser Direcció General de Promoció Cultural i
Biblioteques.
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Nova Direcció General d’Innovació i Cultura Digital
La creació de la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital posa de manifest
l’interès del Departament de Cultura i del Govern de la Generalitat per
consolidar Catalunya com un actor fonamental en l’avantguarda tecnològica i
cultural a Europa. La direcció general té com a objectiu principal desenvolupar
estratègies que generin projectes en la intersecció entre cultura i tecnologia,
fomentar projectes transversals que impulsin la transdisciplinarietat, i impulsar
la innovació cultural en totes les àrees del Departament de Cultura.
Per tot això, es crearà un pla nacional de cultura digital que marcarà els
objectius i els terminis per posar en marxa les mesures necessàries per a la
consolidació de la cultura digital a Catalunya, amb una mirada diversa que
arribarà des de la formació fins a l’accés a les creacions culturals. De manera
més concreta, des de la Direcció General es desenvoluparan polítiques
específiques per al sector dels videojocs, que a Catalunya és un sector
consolidat i creixent, s’impulsaran projectes innovadors que afavoreixin la
col·laboració entre cultura i educació i es treballarà per l’assoliment dels
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 en matèria de
cultura.
Increment de rang de Política Lingüística
La Direcció General de Política Lingüística eleva el seu rang i es converteix en
la Secretaria de Política Lingüística. Amb aquest canvi, el Departament de
Cultura destaca la llengua com a prioritat governamental, en un context social
plurilingüe en què cal garantir el futur del català, l’occità i la llengua dels signes
catalana (LSC) i actualitzar els mecanismes que estudien i n’impulsen l’ús des
d’una visió integradora i cohesionadora dins de la societat catalana. Des d’un
punt de vista formal, la Secretaria de Política Lingüística reforça la vocació
transversal i constructiva d’aquest ens, que se situa al centre de l’actuació
pública. El secretari de Política Lingüística es nomenarà properament, i el seu
encàrrec principal serà desenvolupar un gran pacte per la llengua per tal de
protegir, incentivar i incrementar l’ús del català en tots els sectors.
La funció principal de la Secretaria de Política Lingüística és analitzar, planificar,
dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya
d'acord amb la normativa vigent. Entre les seves altres funcions, la Secretaria
ha de vetllar per l'aplicació de la política lingüística que estableix el Govern i
coordinar les accions i mesures dels diversos departaments; fixar els criteris
d'usos lingüístics institucionals en relació amb les llengües oficials a Catalunya,
i elaborar les propostes legislatives i reglamentàries relacionades amb la política
lingüística i amb el foment de la llengua catalana, occitana i la llengua de signes
catalana, entre altres.
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Més funcions per a la Direcció General de Cultura Popular
La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural incrementa
les seves funcions assumint la representació de la Generalitat davant les
entitats representatives de col·lectius d'altres territoris de l'Estat amb presència
especial a Catalunya, i la coordinació de les polítiques de suport i col·laboració
que se’n derivin. Fins ara, aquestes funcions formaven part del Departament de
Presidència. Amb aquest canvi, es reforcen les competències lògiques de la
Direcció General de Cultura Popular, que interlocutarà amb les cases regionals
d’altres comunitats autònomes a Catalunya i donarà suport a totes les entitats
dels països de parla catalana. La Direcció General de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural té com a objectius definir i impulsar les polítiques
públiques en els àmbits de promoció de la cultura popular i tradicional i
l'associacionisme cultural d'acord amb les competències que preveu la Llei
2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i
de l'associacionisme cultural.
Nova denominació de la Direcció General de Promoció Cultural i
Biblioteques
El nou decret modifica la denominació de la Direcció General de Creació, Acció
Territorial i Biblioteques, que passa a ser Direcció General de Promoció Cultural
i Biblioteques, mesura amb la qual es recupera una denominació històrica molt
assumida per la ciutadania. Una de les preocupacions principals del
Departament de Cultura és incidir i millorar l’accés a la cultura, i per aquest
motiu destaca i impulsa les polítiques de promoció cultural.
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El Govern aprova l’estructura del Departament de
Justícia, que recupera la Direcció General d’Afers
Penitenciaris


La Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació reforçarà
el mecanisme de la mediació com a eina imprescindible per
descongestionar els jutjats

El Govern ha aprovat avui l’estructura del Departament de Justícia, que inclou
com a element destacat la creació de la Direcció General d’Afers Penitenciaris,
per reforçar l’estructura de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i
Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. Es recupera així una Direcció
General que ja havia existit i que permetrà gestionar els centres d’una manera
més directa i específica. L’objectiu és fer front als reptes de futur, entre els quals
hi ha rebaixar l'edat de jubilació dels funcionaris de presons, ampliar l'oferta
pública per donar més estabilitat a les plantilles i mantenir i millorar les
instal·lacions dels centres. Això també permetrà que la Secretaria pugui centrarse en el disseny de polítiques per millorar l'execució penal.
La Secretaria té sota la seva competència el sistema d’execució de les penes
de presó, les penes alternatives a la privació de llibertat, les mesures educatives
en l’àmbit de la justícia juvenil i els programes d’atenció a les víctimes del
delicte.
Amb la nova organització, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció
a la Víctima tindrà dues direccions generals especialitzades sota la seva
responsabilitat: d’una banda, la Direcció General d’Execució Penal a la
Comunitat i de Justícia Juvenil, que ja existia; d’una altra, la Direcció General
d’Afers Penitenciaris, de nova creació, que dirigirà els serveis penitenciaris.
l’organització i el funcionament dels centres i els programes de rehabilitació de
les persones internes, entre altres funcions.
Aposta per la mediació
El Decret també fa una aposta per potenciar la mediació com a eina
imprescindible per descongestionar els jutjats i donar resposta a la ciutadania,
especialment pels problemes que es poden derivar de la pandèmia.
D’aquesta manera, s’incorpora a l’enunciat de la DG de Dret i Entitats Jurídiques
que passa a nomenar-se Direcció general de Dret, d’Entitats Jurídiques i
Mediació. Es tracta de donar visibilitat a una eina que el Govern considera una
de les prioritats de la legislatura.
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Secretaria per a l’Administració de Justícia i altres canvis de denominació
El Decret de reestructuració del Departament de Justícia també preveu alguns
canvis de denominació. És el cas de la Secretaria per a l’Administració de
Justícia, abans Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia.
Un altre canvi recollit en el Decret és la Sub-direcció General de Dret, Entitats
Jurídiques i Grups d’Interès, que passa a denominar-se Sub-direcció General
de Dret, Entitats Jurídiques i Protectorat.
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El Govern exigeix a l’Executiu espanyol a ampliar la
moratòria dels desnonaments fins a finals d’any


El Consell Executiu aprova una proposta del Grup de Treball per a
la garantia del dret a l’habitatge que planteja la necessitat de
prorrogar la suspensió dels desnonaments que afectin ciutadans en
situació de vulnerabilitat

El Govern ha exigit a l’Executiu espanyol ampliar la moratòria dels
desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat fins, com a mínim, el
31 desembre de 2021. A més, també li demana que prengui totes les mesures
necessàries per garantir que ningú es vegi privat del dret a l’habitatge, en
exercici de les seves competències estatals. Aquesta és una proposta
formulada pel Grup de Treball per a la garantia del dret a l’habitatge, que va
plantejar al Govern la necessitat de seguir prorrogant la suspensió dels
desnonaments en aquells casos de vulnerabilitat social i econòmica.
L’Executiu també reitera el seu compromís amb la protecció del dret a
l’habitatge de tots els ciutadans i, especialment, de les persones en situació
d’exclusió residencial i vulnerabilitat social. El Govern ja va aprovar, el
novembre passat, el Decret Llei 37/2020 de reforç de la protecció del dret a
l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19, que protegia els
col·lectius més vulnerables davant els desnonaments mentre es mantingués
l’estat d’alarma o qualsevol altra restricció de mobilitat per motius sanitaris.
D’aquesta manera, els llançaments quedaven explícitament suspesos fins que
el gran tenidor o entitat financera propietària de l’habitatge oferís un lloguer
social.
Abans que finalitzés l’estat d’alarma, el Govern espanyol va aprovar un nou
Reial Decret Llei que allargava fins el 9 d’agost de 2021 la moratòria dels
desnonaments, facultant al jutge la suspensió d’un llançament en casos de
vulnerabilitat social o econòmica acreditada sempre que es tractés d’un
habitatge propietat de grans tenidors. Tot i així, aquesta norma no permet
descartar que en els propers mesos es produeixi un increment molt important
dels desnonaments i és per això que el Govern de la Generalitat va crear el
Grup de Treball per a la garantia del dret a l’habitatge, amb l’objectiu de
proposar mesures i actuacions per garantir aquest dret als ciutadans, que ara
es concreten en aquest acord.
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El Govern fa balanç de les actuacions del Departament
d'Educació a causa de la pandèmia per la Covid-19


En tot el curs no s’ha hagut de tancar totalment cap escola
d'educació infantil i primària ni cap institut



L'impacte econòmic de la pandèmia ha suposat unes despeses
extraordinàries de 613 milions d’euros



Per al curs 2020-2021, s’han realitzat 8.258 noves contractacions de
professionals educatius

El Govern ha presentat avui un informe sobre les actuacions del Departament
d'Educació a causa de la pandèmia per la Covid-19. El curs escolar 2020-2021
va començar amb el 100% de presencialitat en totes les etapes educatives i
acabarà avui de la mateixa manera. La plena presencialitat només ha estat
reduïda parcialment en l'etapa postobligatòria, entre els mesos de novembre i
abril. No obstant això, la pandèmia ha impactat en els centres educatius en
cadascuna de les diverses onades i els centres han anat confinant grups
estables de convivència en els casos en què s'ha detectat un cas positiu, si bé
s'han mantingut els centres oberts per a la resta de grups que sí que podien fer
classe amb normalitat.
Incidència de la Covid-19
Pel que fa a la incidència de pandèmia durant el curs 2020-2021, els centres
educatius han viscut un pic d'afectacions en cada trimestre, que ha coincidit
amb l'evolució del virus en l'àmbit comunitari. Cada pic ha estat inferior a
l'anterior. El punt màxim d'afectació es va recollir el 31 d'octubre de 2020, dia
en què el 94,3% d'alumnes van anar a l'escola i a l'institut de forma presencial,
el 95,1% dels grups estables van seguir fent la seva activitat amb normalitat i el
97,6% de docents i personal PAS i PAE va treballar als centres educatius.
En relació amb el nombre de grups confinats, en el pic del primer trimestre, el
31 d’octubre, hi va haver 3.504 grups confinats; en el pic del segon trimestre, el
23 de gener, 2.701 grups confinats; i, en el pic del tercer trimestre, el 30 d’abril,
1.362 grups.
Durant tot el curs, el 98,2% dels centres s'han mantingut oberts, i els centres
educatius que han hagut de tancar per incidències relacionades amb la Covid19 han estat 91, principalment escoles bressol i escoles rurals que tenen molt
pocs grups a cada centre. En tot el curs no ha tancat cap escola d'educació
infantil i primària (fora de les ZER) ni cap institut. A l'entorn escolar s'han fet
1.577.020 PCR, tant per al diagnòstic com per a l'estudi de contactes.
Pel que fa al pla de vacunació, dels 205.853 professionals que a dia d'avui
compleixen els criteris per ser vacunats —personal de centre, personal extern,
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monitors de menjador i personal de neteja—, ja ho han fet un 86,56% amb la
primera dosi i un 60% ja disposa de la pauta complerta.
Despesa extraordinària
L'impacte econòmic de la Covid-19 en l'actuació del Departament d'Educació
ha suposat les despeses extraordinàries següents, amb un import total de 613
milions d’euros:


Increment de plantilla en centres públics: 164,5 M€



Increment de plantilla en centres concertats: 44 M€



Projecte d'acceleració de la transformació digital dels centres educatius
i altres mesures TIC extraordinàries: 185 M€



Pla de millores d'oportunitats educatives: 48 M€



Ajuts menjador: 113 M€



Subvenció AMPA i empreses que prestaven serveis de menjadors
escolars: 23,3 M€



Ajuts llars infants privades: 7 M€



Ajuts educació en el lleure: 6 M€



Increment de despesa de neteja, farmàcia i altres subministraments, a
causa de la Covid-19, durant el curs 2020-2021: 13 M€ (exercici 2020)



Material i equips de protecció individual: 8 M€ (exercici 2020)



Contractació de serveis de prevenció aliens per fer les valoracions del
personal treballador vulnerable: 0,5 M€

Increment dels recursos humans
La decisió de reobrir els centres escolars durant aquest curs va implicar
suplementar el nombre de professionals d'atenció educativa als centres. És per
això que el Departament d’Educació va posar en marxa el Programa temporal
de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en
el marc de la pandèmia per la Covid-19. Els objectius del Pla han estat mantenir
la concentració d'alumnes per sota de la ràtio establerta, garantir el model
d'escola inclusiva, donar suport educatiu als centres d'educació especial,
reforçar les actuacions del Pla de millora d'oportunitats educatives, lluitar contra
l'abandonament escolar, i garantir la seguretat i higiene en les franges de menor
edat.
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En total, durant el curs 2020-202 s’han arribat a fer 8.258 noves contractacions
de professionals educatius. D’aquestes, 5.417 són de personal docent, 1.265
de personal d'atenció educativa, 1.239 de personal de monitoratge i 337 de
personal d'administració i servei. Paral·lelament, s’ha posat èmfasi en la
necessitat de garantir les substitucions de totes les categories de personal
d'atenció educativa dels centres educatius des del moment zero.
Pel que fa a la gestió del personal vulnerable, el Departament d'Educació va fer
l'avaluació del risc d'exposició a la Covid-19 del seu personal per mitjà del
Servei de Prevenció de Riscos Laborals i va definir les mesures de prevenció i
protecció específiques i adaptacions organitzatives de la feina pertinents
(reubicacions, activitats telemàtiques, teletreball...). També es van identificar
82.258 treballadors en actiu que van signar Declaracions responsables de
vulnerabilitat, dels quals 11.793 han estat valorats mèdicament al llarg del curs,
ja que estaven inclosos en algun dels grups considerats vulnerables. Aquesta
actuació va comportar una despesa de 576.390 euros.
Pla d'educació digital de Catalunya
Durant el curs 2020-2021, cal destacar com a mesures TIC extraordinàries el
desplegament del Projecte d'acceleració de la transformació digital dels centres
educatius emmarcat dins el Pla d'educació digital de Catalunya, d'una banda,
amb un cost de 179 milions d’euros i d'altres mesures extraordinàries, de l'altra,
amb un cost de 6 milions d’euros. Les línies d'actuació han abastat
principalment la dotació d'equipament i serveis TIC, la implantació d'un sistema
d'identitat digital de l'alumne/a i la facilitació de recursos i eines digitals per a
l'aprenentatge en línia.
En relació amb la dotació d’equipaments, s’han distribuït 44.357 sistemes MIFI
de connectivitat a alumnes vulnerables, 203.834 portàtils a alumnes, 71.042 a
docents i 2.400 a totes les direccions de centres i serveis educatius, 700 equips
d'audiovisuals (panells interactius) i altres dotacions destinats a centres amb
necessitats educatives especials, i implantació d'un nou servei de suport i gestió
de tots els dispositius i millora de la connectivitat interna i de sortida a Internet
de més del 40% dels centres educatius públics. L'escola concertada ha rebut
subvencions per la compra d'equipament necessari per als centres amb
necessitats.
Pla de millora d'oportunitats educatives
El Pla de millora d'oportunitats educatives es va posar en marxa durant el darrer
trimestre del curs 2019-2020 per compensar les desigualtats educatives
derivades de la Covid-19 i s'adreça als centres amb més complexitat educativa.
Ha permès dotar de més recursos econòmics i professionals (tècnics
d’integració social, educadors socials, més hores de vetlladors) 517 centres
d'educació infantil, primària i secundària.
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El Pla, amb una inversió de més de 48 milions d’euros, s'ha desplegat en 19
mesures i s'ha estructurat en quatre àmbits d'actuació:
1. Reducció de barreres econòmiques.
2. Acompanyament, motivació i suport a l'alumnat i reforç de l'atenció
educativa.
3. Acompanyament, implicació i participació de les famílies.
4. Acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà de
l'escola.
Mesures d’autoprotecció
D’acord amb el Protocol de gestió de casos Covid-19 als centres educatius de
9 de setembre de 2020, els centres van rebre a l’inici de curs, amb una despesa
de 7,9 milions d’euros: bosses de 8 mascaretes higièniques reutilitzables (tantes
com nombre de docents en plantilla més un 5 %); garrafes de gel hidroalcohòlic;
capses de guants; termòmetres sense contacte; dispensadors de gel;
mascaretes quirúrgiques, i mascaretes FFP2 i bates d'un sol ús, per als casos
d'alumnes que presentessin símptomes covid.
A més d’aquest material, als centres d'educació especial i llars d'infants se'ls va
lliurar: pantalles facials; catifes desinfectants; garrafes de 5 litres de líquid
desinfectant; mascaretes quirúrgiques infantils, i mascaretes FFP2 (també per
a les aules de P3). Així mateix els serveis educatius i professorat i alumnat amb
deficiències auditives i personal CREDA, també van rebre mascaretes
transparents i escuts facials.
Durant el segon i tercer trimestre tots els centres educatius han pogut reposar i
completar el material de protecció contra la covid, seguint els criteris aplicats el
primer trimestre.
Preinscripció 100% telemàtica als estudis obligatoris
El passat 19 de febrer es va posar en marxa el nou web preinscripcio.gencat.cat,
que va néixer amb la voluntat d'acompanyar millor les famílies durant el procés
de preinscripció en línia per al curs 2021-2022 als ensenyaments obligatoris.
Aquest nou portal temàtic va veure la llum en el context de pandèmia per la
covid-19 i va permetre donar suport en la tramitació de la preinscripció, que
aquest any, per primera vegada per als estudis obligatoris, s'ha fet totalment en
línia.
Pla “Les escoles lliures de violències”
Durant la pandèmia de la Covid-19, el Departament d'Educació ha posat en
marxa el Pla “Les escoles lliures de violències” per erradicar tot tipus de
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violències als centres educatius. S'adreça a tots els centres públics i privats i
persegueix situacions de maltractament a la infància i adolescència,
negligència, violència sexual o abusos sexuals, assetjament entre iguals a
l'escola, ciberviolències, conductes d'odi i discriminació, violència masclista i
LGBTIfòbia. El Pla, que es desplegarà fins al 2026, compta amb un pressupost
de 34,74 milions d'euros.
Els casos els gestiona la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència
(USASV), que porta a terme una atenció telefònica i presencial de les demandes
d'informació i d'orientació en matèria de maltractaments infantils i adolescents
en els centres educatius, i també fa funcions d'assessorament i intervenció.
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El Govern aprova destinar gairebé 750.000 euros a la
contractació d’intèrprets en llengua de signes catalana


Es tracta d’una despesa que el Departament d’Educació realitzarà
amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs

El Govern ha aprovat avui destinar un total de 749.620 euros a la contractació
d’intèrprets en llengua de signes catalana per al curs 2021-2022. La
contractació d’aquest servei serà per a l’atenció de l'alumnat amb discapacitat
auditiva que està escolaritzat a Catalunya en l'etapa postobligatòria, no
universitària, en la modalitat bilingüe.
Aquesta despesa el Departament d’Educació la realitzarà amb càrrec a
pressupostos d’exercicis futurs. El detall de les dues anualitats és següent:
2021: 283.640 euros
2022: 465.980 euros
TOTAL: 749.620 euros
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El Govern aprova destinar 74.000 euros a la
contractació d’un servei que avaluï la implantació del
Decret que regula l’atenció inclusiva de l’alumnat


Es tracta d’una despesa que el Departament d’Educació realitzarà
amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs

El Govern ha aprovat avui destinar un total de 74.097 euros per a la contractació
d’un servei d’avaluació de la implementació de les mesures i suports intensius
vinculats al Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Amb la contractació d’aquest servei,
es podrà dur a terme un anàlisi i avaluar quin és el grau d’implantació del Decret
que regula l’atenció inclusiva de l’alumnat pel que fa a les mesures i suports
aplicats.
Aquesta despesa el Departament d’Educació la realitzarà amb càrrec a
pressupostos d’exercicis futurs. El detall de les dues anualitats és següent:
2021: 18.524,50 €
2022: 55.573,49 €
TOTAL: 74.097 euros
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El Govern destina 1,75 milions d’euros a un programa
pioner per oferir formació professional per a l'ocupació
d'alt nivell en l'àmbit digital


S'impartiran 18 cursos per formar 540 persones en 7 especialitats
molt demandades per les empreses a Catalunya i amb dificultats per
trobar personal

El Govern destinarà els propers dos anys 1,75 milions d’euros a un programa
pioner a l’Estat per oferir formació professional d’alt nivell en el sector digital.
Aquesta iniciativa es concretarà en 18 cursos per formar 540 persones en 7
especialitats molt demandades per les empreses i amb dificultats per trobar
personal a Catalunya:








Java Backend Developer
Open Sourcer Backend Web Developer
Frontend Developer
Android Mobile Developer
Data Scientist
Cloud Deployer
Gestió de projectes d’implementació de CRM

Les persones que participaran en aquests cursos seran majoritàriament
desocupades, en alguns casos amb formació en el sector TIC. La previsió, a
més, és que a l’entorn del 40% dels alumnes siguin dones. La formació
s’impartirà a través de les universitats i centres de formació. Seran cursos
intensius d’una durada màxima de 300 hores i sense cost per a l’alumnat.
La iniciativa per desplegar aquest programa s’ha treballat durant un any i mig i
ha implicat diversos departaments i organismes del Govern i el sector privat a
través del Mobile World Capital Barcelona i la Barcelona Digital Talent. La feina
ha consistit a detectar les necessitats de les empreses, dissenyar els continguts
formatius, convalidar-los com a crèdits universitaris i finalment incloure les
especialitats en el catàleg del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el
Servicio de Empleo Estatal per garantir l’obtenció d’un certificat oficial. El cost
del programa serà finançat a través del Fons Social Europeu.
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El Govern adapta el nombre de personal eventual a la
nova organització departamental


Estableix un màxim de 152 llocs eventuals tenint en compte que els
Departaments de la Generalitat han passat de 13 a 14

El Consell Executiu ha fixat en 152 el nombre màxim de llocs de treball reservats
a personal eventual dins l’Administració de la Generalitat per tal d’adequar-los
a la nova organització del Govern, que ha passat de tenir 13 a 14 departaments.
D’acord amb la nova distribució, el Departament de la Presidència disposarà
d’un màxim de 41 llocs per a eventuals i el de la Vicepresidència, d’un màxim
de 12. La resta de posicions de treball eventual, fins a un màxim de 99, es
distribuiran entre els altres departaments, d'acord amb els criteris que estableixi
la Comissió Tècnica de la Funció Pública.
Personal eventual de polítiques transversals i a les delegacions
L’acord signat avui també recull les previsions de personal eventual de les
delegacions territorials, que es traduirà en un lloc de responsable de l’oficina a
cada delegació. A més, la de Barcelona disposarà d’un lloc reservat a personal
eventual d’adjunt al responsable de l’oficina de la delegació territorial.
Com a novetat, i per tal
eventuals s’assimilen
equivalents al grup A1
territorial, i al grup A1
delegació.

d’aportar transparència i unificar criteris, aquests llocs
retributivament als llocs de personal funcionari
30.1 per al responsable de l’oficina de la delegació
24.4 per a l’adjunt al responsable de l’oficina de la

Responent també a raons de transparència i seguretat jurídica, s’introdueixen
en aquest acord les previsions sobre personal eventual de polítiques
transversals, que queda fixat en un màxim de 5 llocs. Aquests tindran les
funcions de coordinació i assessorament especial per implementar polítiques
transversals del Govern que afectin tots els departaments.
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El Govern aprova subscriure un nou conveni amb el
Govern espanyol per al funcionament del Registre
d’Empreses acreditades en el sector de la construcció


L’objectiu de la col·laboració és aconseguir la intercomunicació
entre tots els registres d’empreses acreditades de l’Estat

El Govern ha aprovat subscriure un nou conveni entre el Ministeri de Treball i
Economia Social i el Departament d’Empresa i Treball per al funcionament del
Registre d’Empreses Acreditades en el sector de la construcció.
L’any 2008 es va crear el Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció, la finalitat
del qual és disposar d'informació i garantir l'accés a les dades que conté per
contribuir a millorar les condicions de treball en el sector de la construcció, en
general, i les condicions de seguretat i salut dels treballadors, en particular.
També l’any 2008 es va signar el Conveni de Col·laboració entre el Ministeri de
Treball i Immigració i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
per al funcionament del registre d’empreses acreditades de Catalunya amb
l’objectiu de mantenir la interoperabilitat dels registres i la possibilitat d’accés a
les seves dades des de qualsevol punt del territori.
L’objectiu de la col·laboració establerta és aconseguir la intercomunicació entre
tots els registres d’empreses acreditades de l’Estat, per tal de poder consultar
les inscripcions que hi ha en cada cas i accedir públicament a les dades que
s’hi contenen, tenint d’aquesta manera una base de dades general, d’acord amb
la normativa vigent.
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Nomenaments
Departament de la Presidència
Jordi del Río González, director general de Mitjans de Comunicació
Nascut a Gijón l’any 1962.
Llicenciat en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Màster d’"Estrategias y Técnicas Electorales" de la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo. Postgrau d’adaptació pedagògica de
Ciències de l’Educació per la UAB. Màster ESADE Business School:
Comunicació externa a les Administracions Públiques.
Ha estat director de comunicació en l’àmbit de l’empresa privada i pública. Ha
alternat aquestes activitats amb treballs d’assessoria de comunicació en
organismes europeus i consultor en temes de comunicació. Té experiència en
campanyes i estratègies electorals.
Ha exercit com a assessor de Comunicació i Imatge de l’Ajuntament de
Barcelona del 1997 al 1998; cap de premsa i responsable de Comunicació de
MEDIA PARK.
També ha desenvolupat la tasca de director de Comunicació i Relacions
Institucionals de Viasalus del 2000 al 2002; director de Comunicació i
Participació Ciutadana al Consorci d’Administració Oberta i Electrònica de
Catalunya del 2002 al 2009 i ha treballat d’assessor de comunicació a
campanyes de comunicació política.
Del 2016 fins al 2018 va ser director general de Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya i fins el maig de 2021 ha estat director general de
Difusió.
En el camp de la docència, ha estat professor del Màster de la UAB
“Comunicació i Educació” i professor associat de Periodisme de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la UAB.
Dins del sector de les publicacions ha treballat a Cuadernos 90, Barcelona
Educació i ha estat director de la línia editorial de l’Administració Oberta de
Catalunya, entre d’altres.
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Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Agustí Serra Monté, director general d'Ordenació del Territori i
Urbanisme
Nascut a Barcelona l’any 1962.
Arquitecte superior per la Universitat Politècnica de Catalunya l’any 1989.
Estudis de Postgrau en Gestió Urbanística a la mateixa universitat l’any 1990.
Des del 2018 fins a l’actualitat ha estat secretari de l’Agenda Urbana i Territori i
President de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Territori
i Sostenibilitat, després d’ocupar el càrrec com a director general d’Ordenació
del Territori i Urbanisme durant més de set anys (2011- 2018).
Anteriorment ha ocupat diferents càrrecs relacionats amb l’urbanisme: des de
1990 ha treballat a la Direcció General d’Urbanisme de Catalunya, Departament
de Política Territorial i Obres Públiques; Coordinador comarcal d’Urbanisme;
Coordinador Territorial d’Urbanisme; Cap de Servei territorial d’Urbanisme;
Responsable de Sostenibilitat Urbana i al 2010 Sub-director general
d’Urbanisme.
Presideix totes les Comissions Territorials d’Urbanisme de Catalunya. És
vicepresident del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge, així com d’altres
consells generals. També és membre representant de diferents òrgans
col·legiats, com son els consells d’administració de l’Incasòl, i diferents
comissions executives. És vocal de nombrosos consells de consorcis
urbanístics.
En l’àmbit docent, ha estat director del Postgrau en Planejament Urbanístic, de
l’Escola Sert COAC i professor associat a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Ha impartit diferents
conferències, ponències, seminaris, fòrums i jornades en diversos postgraus i
màsters sobre temes d’ordenació del territori, l’urbanisme i l’habitatge, tant en
l’àmbit nacional i internacional.
Ha promogut l’Agenda Urbana Catalana i ha participat en la creació de l’agenda
urbana global en la “Second World Assembly of Local and regional
Governments for the New Urban Agenda” (New York, maig 2016) i en “The
United Nations conference on housing and sustainable urban development Habitat III- (Quito, octubre 2016), que va culminar a l’octubre de 2018 amb la
constitució de l’Assemblea Urbana de Catalunya amb la representació de més
de 60 actors del món local, social, empresarials i universitari.
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Ha publicat diversos articles en diferents mitjans de premsa i comunicació
escrita. A destacar, “Més ciutats, millor ciutats” publicat al diari La Vanguardia a
l’agost del 2020.
Departament d’Empresa i Treball
Enric Vinaixa, secretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball
Nascut a Barcelona l’any 1967.
Diplomat en Relacions Laborals, Enric Vinaixa ha estat des de 2016 director
general de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral del
Govern de la Generalitat. El novembre de 2020 va assumir les tasques de
secretari de Treball.
Professionalment ha estat docent i formador ocupacional de l’Escola Pia de
Sarrià – Calassanç (1987-2000); cap de Recursos Humans del mateix centre
(2001-2007); i director de Relacions Laborals de la Universitat Oberta de
Catalunya (2007-2016).
Lluís Juncà, director general d’Innovació, Emprenedoria i Transferència
de Coneixement
Nascut a Olot l’any 1982.
És enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica Catalunya
(UPC), màster en Anàlisi Política per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
i ha realitzat també un Màster en Administració (MBA) a l’escola de negocis
Esade.
Des del mes de juny de 2018 ha exercit de director general de Promoció
Econòmica, Competència i Regulació de la Vicepresidència, i d’Economia i
Hisenda de la Generalitat, on ha gestionat els fons estructurals de la Comissió
Europea que rep Catalunya i ha impulsat projectes pel creixement i la
competitivitat de l'economia catalana. Amb anterioritat, i en el mateix
Departament, ha estat secretari general de Vicepresidència ( 2017) i també ha
desenvolupat funcions de director de l’Oficina del Vicepresident (2016-2017).
Durant la seva trajectòria professional va treballar durant de tres anys a l’àrea
de la consultoria de dues multinacionals, entre el 2009 i 2011 i, posteriorment,
va ser assessor al Parlament Europeu a la comissió d’Indústria, Recerca i
Energia al grup dels Verds (2012-2016).
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Òscar Riu, director general de Relacions Laborals, Treball Autònom i
Seguretat i Salut Laboral
Nascut a Barcelona l’any 1976.
Expert sociolaboral, Òscar Riu ha assumit diverses responsabilitats i càrrecs
al sindicat UGT de Catalunya des de 1998 fins 2018, entre els quals figura el
de Secretari Comarcal de la UGT del Vallès Oriental entre els anys 2009 i
2018.
Anteriorment, l’any 1999 va ser Secretari d’organització de l’Avalot Joves de la
UGT de Catalunya a la seva assemblea fundacional, i va esdevenir-ne el
portaveu entre els anys 2001 i 2007.
Entre 2018 i 2021 va ser el cap del Gabinet del Conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir el Homrani.
Departament d’Economia i Hisenda

Mariona Sanz i Ausàs, directora general de Fons Europeus
Nascuda a Barcelona l’any 1970.
És Llicenciada en Economia General per la Universitat Autònoma de Barcelona
(1993); Màster en Dret i Organització Administrativa per la Universitat Pompeu
Fabra (1994); i Licence en Économie Europèene per l’Institute Superieur
d’Êtudes Européennes de la Université Libre de Bruxelles (1995), on va obtenir
la Beca d’Integració Europea del Patronat Català Pro Europa. Curs de Finances
per a Executius d’ESADE (2015).
Ha estat directora de la Unitat d’Innovació d’ACCIÓ, Agència de la
Competitivitat Empresarial de la Generalitat de Catalunya (2013-2018), Gerent
de R+D Industrial d’ACCIÓ (2011-2013) i Cap de Programes Europeus d’ACCIÓ
(2005-2010). També ha estat cap de l’Oficina de Recerca de la Universitat
Oberta de Catalunya IN3 (1998-2005), consultora en Finançament Europeu a
d’ALEPH (Consultoria Promoció Econòmica Local) (1996-1997) i tècnica en
Finançament Europeu a l’Associació Catalana de Municipis (1995-1996). Des
del maig del 2018, ha estat directora de Girbau LAB i de màrqueting estratègic
del Grup Girbau (Empresa líder en producció de solucions de bugaderia
industrial).
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Departament d’Igualtat i Feminismes
Mireia Mata i Solsona, secretària d'Igualtats
Nascuda a Portbou l’any 1967.
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Girona i la Universitat
Autònoma de Barcelona; Postgrau en Gestió Cultural Universitat Ramon Llull i
Mestratge Alta Funció Directiva Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Membre del cos superior de l’Administració pública de Catalunya, ha estat
coordinadora territorial de Joventut a Girona; directora dels Serveis Territorials
de Governació i Administracions Públiques; delegada de l’Escola
d’Administració Pública a Girona i directora general d’Igualtat del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.
És sòcia de la Institució Alt Empordanesa per la Defensa i l’Estudi de la Natura;
membre fundadora de l’entitat Cor de Carxofa, promotora del glosat i sòcia
d’entitats per a la defensa de la llengua i la cultura catalana.

Xavier Florensa Cantons, director general de Polítiques públiques LGBTI+
Nascut a Barcelona l’any 1979.
És llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en
Govern Local (UB), Màster en Gestió de la Ciutat (UOC) i Màster en Intervenció
i Gestió del Paisatge i el Patrimoni per la UAB.
Des del 2015 ha estat assessor del Grup Municipal d’ERC i des del 2018 n’és
el Coordinador. Entre 2003 i 2011 va ser regidor a l’Ajuntament de Barcelona,
on va ser responsable de la Regidoria de Joventut (2003-2007), membre del
Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) (2003-2007). També va
ser Delegat de l’Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona (2007-2011).
Ha estat Coordinador de polítiques LGTBI d’Esquerra Republicana entre el
2012 i el 2020. És membre d’Òmnium i de la Intersindical.

Eunice Romero Rivera, directora general de Migracions, Refugi i
Antiracisme
Nascuda a Ciutat de Mèxic l’any 1980.
És llicenciada en Ciència Política i Postgrau en Polítiques Públiques pel
Tecnológico de Monterrey (ITESM Mèxic). Màster-DESE i Suficiència
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Investigadora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Candidata a doctora a Societat de la Informació i el Coneixement (UOC) i ha
estat investigadora visitant a la London School of Economics and Political
Science.
Immigrada a Catalunya el 2003, ha participat en projectes de recerca al voltant
de la immigració dels segles XX i XXI a Catalunya. S’ha especialitzat en
sociologia de la cultura, les desigualtats, les polítiques d’identitat, les migracions
i els processos de construcció nacional i en epistemologies feministes. En
l’àmbit professional, ha estat Comissionada per a les Polítiques de Cohesió a
Òmnium Cultural, on ha dissenyat i implementat diversos projectes per la
generació de sentit de pertinença, reforç del teixit comunitari, la memòria
col·lectiva, la lluita contra la pobresa i les desigualtats i l’ús social de la llengua
catalana. També va ser assessora en Immigració del vicepresident de la
Generalitat entre 2007 i 2010. Participa a diversos espais de reflexió i
d’activisme antiracista i antifeixista.
Adam Majó Garriga, director general per a la Promoció i Defensa dels Drets
Humans
Nascut a Manresa l’any 1968.
Llicenciat en Filologia Alemanya, màster en Construcció i Representació
d’Identitats Culturals per la Universitat de Barcelona. Ha estat regidor i
Comissionat pel Centre Històric a l’Ajuntament de Manresa. Ha treballat en
interpretació (alemany i anglès), docència, hostaleria i a Correus. Des del 2018
ha estat director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat.
Col·laborador de diferents mitjans de comunicació i autor del llibre “Set de mal.
Desxifrant el feixisme del segle XXI”. Vinculat al món del rugbi.

Laia Rosich Solé, directora general per a l'Erradicació de les Violències
Masclistes
Nascuda a Igualada l’any 1978.
És llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster
Interdisciplinari en prevenció i intervenció en violència domèstica per la UAB.
Postgrau en Gestió d’ONLs i Màster Oficial en Direcció de Serveis Socials per
l'URL. Actualment cursa també formació continuada en teràpia psico-corporal i
psicoanàlisis relacional.
En el marc de l’abordatge de les violències masclistes, compta amb
pràcticament 20 anys d’experiència combinant l’atenció directa amb la formació
a professionals, especialment en el marc del treball en xarxa, l’elaboració de
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protocols i circuits d’intervenció, així com la supervisió de casos i equips. Ha
treballat molts d’aquests anys per a nombroses institucions públiques
(Generalitat de Catalunya, ICD, Diputació de Barcelona, diversos Consells
Comarcals i ens locals…), universitats (UAB, UB…), entitats i organismes
(CEJFE, ICPS…).
Ha estat presidenta i vicepresidenta de la Secció de les Dones del COPC (20102018) i vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (2018-2021),
així com coordinadora del Grup d’abordatge de les violències masclistes del
Consell Nacional de Dones de Catalunya (2015-2021).
També ha estat vinculada al món de les TIC en la cocreació d’una startup, així
com en el marc polític municipal, i és autora de diverses publicacions.

Montserrat Pineda Lorenzo, secretària de Feminismes
Nascuda a Barcelona l’any 1970.
Diplomada en Treball Social per l'Escola Universitària de Treball Social ICESB
i en Salut Pública i Gènere de l'Escola Nacional de Salut Pública (Ministeri de
Sanitat i Polítiques Socials).
Fundadora i coordinadora d’incidència política de l’entitat Creación Positiva des
del 2001. Ha estat vicepresidenta segona del Consell Nacional de Dones de
Catalunya (2018-2021) del qual formava part des del 2008; presidenta del
Comitè Primer de Desembre (2011-2015); impulsora de la plataforma CEDAW
Espanya i la plataforma CEDAW Catalunya; cofundadora i vicepresidenta de la
Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad
(COMPI). També és membre activa de la Xarxa de Dones per la Salut i de la
Plataforma pel dret a decidir per un avortament lliure i gratuït, i impulsora i
col·laboradora a la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya.
Ha exercit com a professora del Postgrau de violències masclistes a la
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat en processos locals i globals
de defensa dels Drets Humans de les Dones. També ha escrit diverses
publicacions al voltant dels drets sexuals, la salut des d'un perspectiva
feminista, l'Agenda 2030 des d'una perspectiva feminista, i sobre l'abordatge de
les violències sexuals i els drets LGTBI+.
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Departament d’Acció Exterior i Transparència
Josep Desquens
Desenvolupament

Farrés,

director

general

de

Cooperació

al

Nascut a Parets del Vallès l’any 1971.
És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE i té el diploma
de la Community of European Management Schools (CEMS), que va obtenir
després d’estudiar a l’Haute École d’Études Commerciales (HEC) de París.
També té un màster en Relacions Internacionals de la School of Advanced
International Studies (SAIS), de la Johns Hopkins University de Washington DC,
amb especialització en gestió de conflictes.
Pel que fa a la seva trajectòria professional, ha estat des del 2016 i fins ara
subdirector-gerent del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
En representació del CCCB, Desquens ha estat vicepresident de la Fundació
Tot Raval, una entitat que treballa en xarxa per millorar la cohesió social, la
convivència i la qualitat de vida del barri del Raval de Barcelona.
Ha treballat durant una dècada en cooperació al desenvolupament en zones
afectades per conflicte. Des de l’any 2010 i fins al 2016 va treballar a l’Oficina
de Jerusalem del Representant de la Unió Europea a Cisjordània i Gaza,
gestionant diversos programes de cooperació amb finançament europeu,
notablement un de suport pressupostari a les despeses corrents de l'Autoritat
Nacional Palestina i un de reconstrucció del sector privat de la Franja de Gaza
després del conflicte armat del 2009.
Abans de la seva feina a Palestina, va ser representant resident a Kabul de la
International Finance Corporation (IFC), del Grup Banc Mundial, on va
supervisar diversos projectes d’assistència tècnica i de finançament directe que
tenien com a objectiu donar suport al sector privat de l’Afganistan després de
diverses dècades de conflicte.
Anteriorment, des del 2004 al 2007, va treballar a Kosovo, on va ser gerent de
l’Oficina regional de la Kosovo Trust Agency (KTA) a Pejë/Peć, dins de la missió
d’administració provisional de les Nacions Unides a Kosovo. La KTA va ser
creada per preservar i millorar el valor de les empreses de propietat social del
país. Així mateix, va col·laborar amb el Programa pel Desenvolupament de
Nacions Unides a Osh, al Kirguizistan, en un programa de prevenció de
conflictes a la Vall de Ferganà. Prèviament a la seva experiència en cooperació
al desenvolupament, la carrera professional de Desquens es va desenvolupar
en el sector privat en diverses institucions a Londres, París i Nova York.
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Montserrat Vilalta Cambra, directora general de l’Acció Exterior
Nascuda a Barcelona l’any 1965.
És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UB), doctorant en
Direcció i Organització d’Empreses (UPF) i diplomada en Marketing de Serveis
(ESADE) i en Alta Direcció en Vendes (IESE).
Ha estat directora general de Comerç i directora del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) de la Generalitat de Catalunya. Ha
treballat com a subdirectora general a l’Associació Multisectorial d’Empreses
(AMEC), gestionant l’àrea d’operacions per al suport a la internacionalització i
innovació de les empreses. A més, ha participat en la creació de l’organització
empresarial de comerç COMERTIA ocupant el càrrec de directora.
La seva trajectòria professional també ha estat vinculada al món empresarial,
sòcia-directora de l’empresa Spiri, de Facto-Estratègia i Marketing, i també
sòcia de Consultors de Marketing Systems.
Ha estat professora a diverses universitats de Catalunya, com ara la Universitat
de Barcelona (UB) o la Universitat Pompeu Fabra (UPF), entre d’altres, en l’àrea
d’organització d’empresa i màrqueting.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Oriol Anson, secretari d’Agenda Rural
Nascut a Mataró l’any 1963
Fins ara director general de Desenvolupament Rural del Departament, Enginyer
Tècnic Agrícola (UPC), Post Grau en Direcció de Màrqueting (UOC), i Postgrau
en Direcció Comptable (UOC).
Entre les seves funcions destaca la d’establir polítiques en matèria de
planificació territorial agrària, infraestructures agràries i regadius, recuperació
d’espais agraris i de desenvolupament rural, així com de les polítiques en
matèria forestal, de fruits silvestres, pesca continental, activitats cinegètiques i
les qüestions de la Política Agrària Comuna (PAC).
Amb anterioritat al càrrec que ocupava fins ara al Departament, també n’havia
estat Cap de l’Oficina de Relacions Sectorials i Exteriors, a més d’exercir
responsabilitats diverses en l’àmbit privat i de les organitzacions agràries.

52
Acords de Govern. 22.06.2021
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat

Assumpta Farran, directora general d'Energia, Seguretat Industrial i
Seguretat Minera
Nascuda a Barcelona l’any 1968
Llicenciada en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, amb formació
en modelització atmosfèrica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
i en química de l’atmosfera per la UNED. Màster en medi ambient i energia per
l’Institut Català de Tecnologia (ICT) en el marc del programa del Fons Social
Europeu. També ha cursat formació en lideratge públic per l’IESE, i en
col·laboració publicoprivada per ESADE.
La seva direcció general serà l'encarregada d'elaborar i dur a terme la política
energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i
l'eficiència energètica, i el desenvolupament de les energies renovables. Alhora,
la seva direcció general ha de vetllar per la millora de la seguretat i la qualitat
del subministrament energètic i el desenvolupament de les infraestructures
energètiques. Les seves funcions implicaran treballar amb el món local en el
desenvolupament d’actuacions d'eficiència energètica.
És membre del consell executiu de la Fundación Renovables, vocal del Consell
Acadèmic de l’Associació Empresarial per a l’Impuls del vehicle elèctric
AEDIVE, i membre del Consell Rector de la cooperativa energètica ciutadana
‘Som Energia’, entre altres.
Ha estat directora general de Qualitat Ambiental (2011-2016), i directora de
l’Institut Català d’Energia (2016 i 2018).
Departament de Cultura
Marisol López, directora general d'Innovació i Cultura Digital
Nascuda a Barcelona l’any 1963
Gestora cultural especialitzada en cultura digital. Llicenciada en Filologia
Catalana per la Universitat de Barcelona, Màster en Tècniques Editorials,
Postgrau en Gestió i Polítiques Culturals, en Polítiques Culturals Europees i
Relacions Culturals Internacionals i en Comunicació Estratègica Digital.
Treballa a l’Institut Català de les Empreses Culturals des de 2005, primer com
a directora de l’Àrea de Promoció Internacional, on va treballar per a la
internacionalització de les empreses culturals catalanes, tant del sector de la
música com de les arts escèniques o el llibre, i dirigir les oficines de l’ICEC a
diversos països del món, a través del projecte Catalan Arts. Des del març de
2013 ha estat la directora de la nova Àrea de Cultura Digital, des d’on va crear
enllaços entre el món de la cultura i de la tecnologia, amb una especial mirada
als videojocs, i ajudar els sectors culturals per fer el canvi digital.
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