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El Govern aprova crear un Fons Complementari de 
Riscos per donar cobertura a les reclamacions judicials 
o administratives a treballadors públics i alts càrrecs  

 Té com a objectiu fer front a les obligacions legals que no quedin 
cobertes per pòlisses d’assegurances que la Generalitat ja té 
subscrites actualment 

 El Fons estarà gestionat provisionalment, fins que no es 
constitueixi l’entitat gestora, per l’Institut Català de Finances 

 El decret es basa en el principi d’indemnitat que obliga les 
administracions a defensar els treballadors públics mentre no hi 
hagi sentència ferma 

El Govern ha aprovat un decret llei pel qual es crea un Fons Complementari de 
Riscos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT) per fer front a les obligacions 
legals que es reclamin a treballadors públics en un procés judicial o 
administratiu, per accions que hagin dut a terme en exercici del seu càrrec o de 
les seves funcions, i que no quedin cobertes per les pòlisses d’assegurances 
de responsabilitat civil, patrimonial i comptable que ja té subscrites la 
Generalitat de Catalunya amb aquesta finalitat. Aquest Fons, que es crearà a 
proposta dels departaments d’Economia i Hisenda i de la Presidència, tindrà 
una aportació inicial de 10 milions d’euros i s’anirà actualitzant anualment en 
funció de les liquidacions que s’hagin efectuat.  

El decret es basa en el principi d’indemnitat i respon a la necessitat de 
l’Administració de disposar de mesures per protegir els drets de tots els 
servidors públics que es trobin en un procés judicial o administratiu mentre no 
hi hagi sentència ferma. Amb aquest objectiu, la cobertura del fons abasta totes 
les persones que tinguin o hagin tingut la condició de personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat i dels ens i organismes del seu sector públic, 
els alts càrrecs i els membres del Govern de la Generalitat. 

Els treballadors públics podran sol·licitar la cobertura d’aquest fons sempre que 
no existeixi una resolució judicial ferma que declari il·lícites les actuacions 
realitzades; que el risc no es trobi cobert per cap pòlissa d’assegurança 
subscrita per la Generalitat de Catalunya o per alguna entitat del seu sector 
públic, i que la Generalitat de Catalunya no hagi iniciat cap acció contra la 
persona afectada, cap procediment disciplinari o sancionador, ni cap 
procediment judicial de reclamació de responsabilitat civil. 

Per ser beneficiari d’aquest fons caldrà presentar prèviament una sol·licitud 
davant l’entitat gestora del Fons i acompanyar-la d’una declaració responsable 
on el sol·licitant manifesti que compleix les condicions anteriors. L’Administració 
posteriorment verificarà el compliment dels punts i que la declaració 
responsable és certa. Mentre no es constitueixi l’entitat gestora d’aquest fons o 
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s’encarregui la seva gestió a una entitat ja constituïda, de forma excepcional, la 
seva gestió l’assumirà provisionalment l’Institut Català de Finances. 

En cas que els afectats pel perjudici patrimonial ho siguin en concepte de 
responsabilitat solidària, el decret estableix que l’emissió de la garantia no pot 
superar el total de la quantitat reclamada i, si no hi ha acord entre les persones 
afectades, es distribuirà de forma proporcional entre elles.  

La garantia del fons es mantindrà mentre no hi hagi sentència ferma i no s’hagin 
esgotat totes les vies d’impugnació judicials i jurisdiccionals, estatals i 
internacionals. Si s’esgoten aquestes vies i es confirma l’existència de 
responsabilitat comptable o responsabilitat civil, la persona beneficiària haurà 
de retornar els diners, així com els interessos i les despeses que s’hagin generat 
per raó de les garanties efectuades amb càrrec al Fons. 

Defensa dels treballadors públics per part de l’Administració 

En el seu deure de protegir tots els servidors públics i per fer front a les 
responsabilitats i obligacions legals d’aquesta protecció, la Generalitat de 
Catalunya té subscrites pòlisses de responsabilitat civil per a la cobertura dels 
riscos en què puguin incórrer. Tanmateix, aquesta situació s’ha vist alterada, i 
en l’actualitat es produeix una exclusió de determinats riscos de les pòlisses 
subscrites que afecten de forma negativa els drets dels funcionaris i 
funcionàries, alts càrrecs, directius i membres del Govern.  

En aquest context, i per garantir i protegir el dret a la indemnitat i els drets 
fonamentals de tots els servidors públics afectat per aquests supòsits, la 
Generalitat considera necessari i urgent adoptar mesures complementàries i 
mecanismes per donar cobertura a la situació produïda, almenys fins que no hi 
hagi un pronunciament judicial que declari amb caràcter ferm la seva 
responsabilitat disciplinària, comptable o penal. La urgència en l’aprovació 
d’aquest decret llei es justifica per la brevetat en els terminis de les actuacions 
prèvies 80/2019 del Tribunal de Cuentas, que afecten diversos  servidors 
públics que no queden coberts per les pòlisses actuals.  
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El Govern crea un consell assessor per impulsar 
polítiques en matèria de tecnologies quàntiques  

 Permetrà sumar esforços entre el món acadèmic, empresarial i 
institucional per al desenvolupament d’aquestes tecnologies   

El Govern ha aprovat la creació del Consell de Tecnologies Quàntiques de 
Catalunya, que es constitueix com un òrgan col·legiat adscrit al Departament 
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. 

El Consell de Tecnologies Quàntiques de Catalunya l’integren personalitats del 
món acadèmic, empresarial i institucional i té les funcions d’assessorar el 
Govern sobre polítiques orientades a impulsar les tecnologies quàntiques, així 
com proposar actuacions i mesures de coordinació i crear els espais de debat 
necessaris amb el sector d’aquestes tecnologies a Catalunya i la societat civil. 

El Consell de Tecnologies Quàntiques l’impulsen conjuntament el Departament 
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, el Departament 
d’Empresa i Treball i el Departament de Recerca i Universitats. 

Catalunya disposa de les capacitats humanes, organitzatives i tecnològiques 
per esdevenir un territori capdavanter en el desenvolupament d’aquestes 
tecnologies i aprofitar les oportunitats de progrés econòmic que se’n derivin. En 
aquest sentit, el Govern aposta per impulsar un ecosistema de recerca i 
innovació, talent i empreses en aquest àmbit i treballa per convertir Catalunya 
en un pol tecnològic mundial en tecnologies quàntiques. 
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El Govern crea una aliança per afavorir una estratègia 
de recerca coordinada en Intel·ligència Artificial 

 L’AIRA (Artificial Intelligence Research Alliance of Catalonia) té 
l’objectiu de promoure la recerca i el desenvolupament de solucions 
tecnològiques basades en intel·ligència artificial 

El Govern ha aprovat crear l’Aliança de Recerca en Intel·ligència Artificial de 
Catalunya, amb la denominació AIRA (Artificial Intelligence Research Alliance 
of Catalonia), que té l’objectiu de promoure la recerca científica, la gestió del 
talent i l’acceleració del desenvolupament de solucions basades en 
intel·ligència artificial a Catalunya.  

AIRA es una iniciativa impulsada pel Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori i el Departament de Recerca i Universitats en el 
marc de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya (CATALONIA.AI). Es 
configura com un espai de treball cooperatiu, en el qual els instituts i centres de 
recerca referents en intel·ligència artificial del país desenvolupin una estratègia 
coordinada. 

En una primera fase, estarà constituïda pel Consorci Centre de Visió per 
Computador (CVC); el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC); l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA); 
l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IIRI) i el Centre de Recerca en 
Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAl-UPC).  

La intel·ligència artificial és un àmbit científic i tecnològic que emergeix amb una 
gran transcendència i implicacions en els dominis ètic, legal, social, econòmic i 
cultural. La recerca científica i els desenvolupaments tecnològics basats en la 
intel·ligència artificial estan experimentant un creixement exponencial que 
continuarà durant els propers anys i Catalunya compta amb professionals i 
centres de recerca capdavanters en aquest àmbit. 

La creació de l’aliança AIRA pretén afavorir la coordinació i el treball conjunt 
entre els diversos centres per generar una massa crítica suficient que doni 
resposta a les necessitats socials i als reptes empresarials que planteja la 
intel·ligència artificial en les diferents àrees d’actuació. 
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El Govern aprova una subvenció de 400.000 euros a la 
Fundació Eurecat per a la digitalització del teixit 
empresarial  

 L’ajut es destinarà a un pla d’actuació que inclou el foment de les 
tecnologies digitals avançades i la digitalització de pimes 

El Govern ha autoritzat el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori a atorgar una subvenció de 400.000 euros a la Fundació 
Eurecat per impulsar iniciatives de suport a la digitalització del teixit empresarial 
català i accions de foment de les tecnologies digitals avançades. 

Eurecat destinarà l’ajut a un pla d’actuació vinculat a les polítiques digitals 
promogudes pel Govern, que inclourà la realització d’esdeveniments de difusió 
en l’àmbit de les tecnologies digitals; activitats d’impuls de l’adopció de la 
intel·ligència artificial dins del marc del Centre d’Innovació en Tecnologies de 
Dades i Intel·ligència Artificial (CIDAI), i activitats per a la digitalització de pimes 
impulsades dins del marc del Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT). 

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre de la xarxa TECNIO), té com 
a missió impulsar la recerca aplicada propera a solucions de base tecnològica 
que puguin transferir-se al teixit empresarial, així com millorar productes, 
processos o serveis ja existents. Treballa amb més de 1.700 empreses i fa de 
pont entre la recerca aplicada i el teixit empresarial.  
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El Govern destina 44 milions d’euros a l’abordatge 
integral del pacient amb arrítmies 

 L’Executiu també ha acordat la renovació dels sistemes automàtics 
de dispensació de medicaments instal·lats als centres de l’ICS 

El Govern ha aprovat avui autoritzar l’Institut Català de la Salut (ICS) a fer una 
contractació per a l’abordatge integral del pacient amb arrítmies de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge. La contractació frega els 44 milions d’euros, 
concretament 43.758.350,54 (IVA inclòs), i té un caràcter pluriennal entre els 
exercicis de 2021 i 2027. 

La finalitat de l’abordatge integral del pacient amb arrítmies és implementar un 
nou model assistencial que inclou l’aprovisionament del material i equipament, 
la gestió d’incidències i complicacions derivades de la implantació dels 
dispositius, el servei de monitorització domiciliària, la gestió del canvi, formació, 
i sistema d’Informació de suport al seguiment presencial i remot dels pacients. 

L’Executiu també ha acordat autoritzar l’ICS a contractar l'actualització o la 
renovació dels sistemes automàtics de dispensació de medicaments instal·lats 
als centres de l’Institut Català de la Salut, així com l'adquisició de nous sistemes 
per a diferents centres, entre els exercicis de 2021 i 2025. El contracte, que té 
caràcter pluriennal, supera els 8,4 milions d’euros, concretament 8.430.312 (IVA 
inclòs), 

La finalitat d’aquesta contractació és actualitzar els sistemes que entren en 
obsolescència i són absolutament imprescindibles per al bon funcionament dels 
hospitals.  
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Nomenaments 

Departament d’Economia i Hisenda 

Jofre Llombart Anton, secretari de Difusió  

Nascut a Sant Cugat, 1975.  

És llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (1999) i 
ha cursat un Postgrau de Comunicació Política a l’Institut de Ciències Polítiques 
i Socials de la UAB. La seva carrera professional comença el 1994 a Ràdio Sant 
Cugat (actual Cugat.cat). El 1999 va participar en la posada en marxa de 
l’Agència Catalana de Notícies com a redactor especialitzat en política. Entre el 
2000 i el 2011 va treballar a Catalunya Ràdio, on va ser redactor especialitzat 
en política; corresponsal a Madrid; cap de Societat, coordinador d’informatius i 
coordinador d’El Matí de Catalunya Ràdio. Entre el 2011 i el 2019 va ser sots-
director del programa El Món a RAC1 i entre el 2019 i fins a l’actualitat ha estat 
sots-director de RAC1 i RAC105. Ha col·laborat amb el diari El Punt-Avui, el 
digital El Món.cat i amb diversos programes d’actualitat de TV3. 

En l’àmbit acadèmic, ha estat professor associat de la facultat de Ciències de 
la Comunicació de la UAB (2014-2020), professor de la diplomatura de 
Comunicació i Màrqueting d'Acció Social de Blanquerna (Universitat Ramon 
Llull) i actualment és docent d’ESIC i de l’escola de comunicació Radiofònics. 
És autor dels llibres Desmuntant la Caverna (2013, Angle Editorial) i Doncs jo, 
ara, votaré sí (2014, Angle Editorial). 

 

Ignasi Genovès i Avellana, director general de Difusió 

Nascut a Barcelona l’any 1958.  

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), postgrau de Funció Directiva per ESADE i 
postgrau d’Hisenda Autonòmica i Local per la Universitat de Barcelona (UB). 
Així mateix, és diplomat en Comunitats Europees. 

Al llarg de la seva trajectòria professional ha desenvolupat diverses 
responsabilitats de gestió pública en l’àmbit de la Generalitat, centrant-se en els 
darrers vint anys en la comunicació corporativa en tots els seus vessants. 
Director general d’Atenció Ciutadana (2000-2003), director general de Difusió 
(2011-2018) i director general de Mitjans de Comunicació (2018-2021). 

En l’actualitat, és president del Consell d’Administració de l’Agència Catalana 
de Notícies. 
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Departament d'Acció Exterior i Govern Obert 
 
Laura Costa Olivé, directora general de la Catalunya Exterior 
 
Nascuda a Sant Celoni l’any 1979. 
 
És llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques a la UAB (2002), 
postgraduada en Direcció de Comunicació a la UOC (2005), màster en 
Comunicació Política i Institucional a la UPF (2012) i programa Vicens Vives de 
lideratge i compromís cívic a Esade (2014).  
 
Disposa de 20 anys d’experiència en els àmbits de la comunicació, el servei 
públic i la política.  
 
Ha treballat al departament de Publicitat del Setmanari El Temps (2000); al 
departament de Comunicació del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona (2002); com a responsable de Comunicació del Consell Comarcal de 
la Selva (2004); com a gerent de la Joventut Nacionalista de Catalunya (2007); 
al departament d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès; com a 
regidora de Promoció Econòmica, Benestar i Comunicació de l’Ajuntament de 
Sant Celoni (2007 i 2015); com a responsable nacional de Política Municipal de 
Convergència Democràtica de Catalunya (2011); com a responsable del 
projecte d’optimització territorial d’Òmnium Cultural (2016); com a responsable 
de comunicació del Govern a l’exili belga des de Brussel·les (2017-2018); per 
compte propi a Lantaviana fent suport estratègic en comunicació i polítiques 
públiques (2019), i com a responsable de Comunicació del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya (2020).  
 
Parla català, castellà, anglès i francès. 
 
 
Gerard Vives Fernández, director general de la Representació Institucional 
del Govern a l’Exterior i de la Unió Europea 
 
Nascut a Barcelona l’any 1979. 
 
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració (especialització en 
Relacions Internacionals. UAB, 2001). Màster en Diplomàcia i Relacions 
Internacionals (especialització en Afers de la UE. ED, 2007). 
 
Des del 2015 ha ocupat el càrrec d’assessor d'anàlisi estratègica i prospectiva 
a la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus, a la Secretaria d’Afers 
Exteriors i Europeus i al Gabinet del conseller/a dels Departaments de 
Presidència (2015) i d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
(del 2016 fins l’actualitat). 
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Entre els anys 2011 i 2015 va treballar a Brussel·les, en l’àmbit del disseny i 
implementació d’estratègies d’incidència envers les institucions i Estats Membre 
de la UE com a tècnic a la Confederació Europea d’ONGs per al 
Desenvolupament (CONCORD), i com a coordinador per a Europa de la 
campanya Beyond 2015, creada el 2010 per incorporar la veu de la societat civil 
al procés de negociació de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.   

 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

Carmel Mòdol, secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 

Nascut a Montoliu de Lleida l’any 1958. 

És enginyer agrònom i enginyer tècnic agrícola per l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEALL).  

Amb anterioritat al càrrec de director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries que ocupava fins ara al Departament, també ha treballat en 
diferents empreses internacionals del sector agrícola. Ha estat membre del 
Consell d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (2000-
2003), del 2003 al 2012; diputat al Parlament de Catalunya i portaveu del Grup 
Parlamentari d’ERC a la Comissió de Control de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. També 
ha estat ponent de diverses lleis, entre les quals destaquen les de l’audiovisual 
de Catalunya i la llei de l’IRTA, i vicepresident de l’esmentada Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Parlament del 2006 al 2010. 

 

Departament de Salut 

 

Laia Brufau Pla, directora general d’Estratègia, Difusió i Comunicació de 
Salut 

Nascuda a Barcelona l’any 1981.  

 
És llicenciada en Periodisme per la Universitat Ramon Llull; postgrau en 
Comunicació Digital, Periodisme i Comunicació (UOC); màster en 
Entreteniment Televisiu (UOC); especialització en Xarxes Socials (UNED)  i 
especialització en Periodisme de Dades (Iniciativa Barcelona Open Data). Amb 
llarga experiència en l'àmbit de la premsa escrita (Avui, El Punt) en temes de 
societat i salut, el 2008 es va incorporar al Gabinet de comunicació de l'Institut 
Català de la Salut a l'oficina de mitjans. L'any 2016 va ser designada 
Responsable del Gabinet i el 2018 Coordinadora de l'aleshores creada Direcció 
de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa i secretària tècnica del 
Programa Assistencial d’Expertesa (PADEICS) d’Arts en Salut.  
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Des del juliol de 2020 ha afegit a les seves responsabilitats a l'ICS el suport en 
matèria de comunicació als titulars de la Secretaria de Salut Pública, Josep 
Maria Argimon primer i Carmen Cabezas darrerament. És docent i 
conferenciant en els àmbits de comunicació de crisi i periodisme de dades. 

 


