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El Govern accepta la cessió gratuïta de domini del Palau 
de Pedralbes de Barcelona i dels seus jardins 
 

 La Generalitat es converteix d’aquesta manera en propietària 
d’aquesta finca, fins ara en mans de l’Ajuntament  
 

El Govern ha donat llum verda a la cessió gratuïta de domini i lliure de càrregues 
i gravàmens per part de l’Ajuntament de Barcelona de la finca on està situat el 
Palau de Pedralbes i els seus jardins. D’acord amb el text aprovat avui, aquest 
espai —ubicat íntegrament al districte de les Corts de la ciutat comtal— es 
destinarà a seu representativa i centre de relació institucional de la Generalitat.  
 
D’aquesta manera, l’administració catalana passa a ser la nova propietària de 
la finca urbana amb una superfície de 73.160 m2, per la qual cosa n’assumirà 
totes les despeses de manteniment (immoble, jardins, instal·lacions i mobiliari). 
Aquest edifici i els jardins objecte de la cessió s’incorporaran a l’Inventari 
General de Béns de la Generalitat de Catalunya.  
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El Govern impulsarà la recerca en 6G per potenciar la 
sobirania tecnològica i el lideratge de Catalunya en la 
connectivitat del futur  

 
 La Vicepresidència del Govern, amb la col·laboració del 

Departament de Recerca i Universitats, proposarà el ‘Pla d'impuls 
de recerca i desenvolupament de la tecnologia 6G’ abans del 30 de 
juny de 2022 
 

 La futura 6G ha de permetre noves aplicacions, com 
l’automatització en temps real o la realitat estesa i la integració 
eficient dels mons físic i digital amb la capacitat d’interactuar amb 
l’ésser humà 
 

El Govern ha aprovat impulsar la recerca i desenvolupament de la tecnologia 
6G a Catalunya, amb la voluntat de mantenir i enfortir el rol de Catalunya com 
a pol tecnològic mundial en tecnologia 5G i consolidar la sobirania tecnològica i 
de coneixement en la propera generació de xarxes de comunicacions i serveis 
digitals, la 6G. D’aquesta manera, a més de continuar donant impuls a la 
tecnologia 5G, el Govern es compromet a començar a dissenyar la societat 
digital del futur i prioritzar l’impuls de polítiques públiques que permetin 
assegurar el posicionament de Catalunya en l’àmbit de la 6G. 
  
Els objectius de l’impuls en la recerca de la 6G acordat pel Govern són: 
  

 Potenciar la sobirania tecnològica i de coneixement en 6G  
 Impulsar i generar un ecosistema competitiu de recerca en 6G. 
 Situar Catalunya com un dels pols referents a Europa en R+D en 6G. 
 Augmentar la captació de fons europeus d’R+D vinculats a la 6G. 
 Establir ponts de col·laboració internacional amb altres iniciatives 6G.  
 Crear, retenir i atraure talent especialitzat en la tecnologia 6G. 
 Fomentar la disponibilitat de noves tecnologies i serveis vinculats a la 

6G així com la generació de nou valor afegit. 
 Fomentar la convergència de les tecnologies digitals avançades com 

la 5G, la 6G, IA, Ciberseguertat, Blockchain, NewSpace i Tecnologies 
Quàntiques. 

 Impulsar la col·laboració publicoprivada en el desenvolupament i 
aplicació de la tecnologia 6G.  

 
L’acord estableix que el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori, amb la col·laboració del Departament de Recerca i 
Universitats, proposarà abans del 30 de juny de 2022 el ‘Pla d'impuls de recerca 
i desenvolupament de la tecnologia 6G’, i l'elevarà al Govern perquè l'aprovi. 
Per elaborar-lo, es comptarà amb la col·laboració dels diferents grups i centres 
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de recerca relacionats amb les tecnologies 5G i 6G de Catalunya i la coordinació 
amb les diverses iniciatives d’impuls de la recerca en 6G a Europa. 
 
Aquest Pla haurà de fer una prospecció de les capacitats disponibles d’R+D en 
5G i 6G a Catalunya; àrees estratègiques de recerca a prioritzar; polítiques 
públiques de suport a la  R+D en 6G; model de governança per la coordinació 
de l’ecosistema de recerca en 6G, i col·laboracions internacionals amb 
iniciatives d’impuls de la recerca en 6G a escala europea. 
 
Sobre la 6G 
 
La futura tecnologia 6G suposarà bàsicament la convergència entre la telefonia 
mòbil i la Intel·ligència Artificial (IA).  
 
Gràcies al salt en el rendiment de les xarxes de telecomunicació que es preveu 
que oferiran els sistemes 6G, passant dels Gigabits cap a capacitats de Terabits 
i millorant el temps de resposta de l’ordre de submil·lisegons, la 6G permetrà 
noves aplicacions crítiques, com ara l’automatització en temps real o la realitat 
estesa. 
  
També serà capaç de portar tots els objectes físics al món digital mitjançant la 
creació de bessons digitals que permeten el seu control i seguiment en temps 
real. D’aquesta manera, serà la primera tecnologia que integrarà eficientment 
els mons físic i digital amb la capacitat d’interactuar amb l’ésser humà. 
 
La tecnologia 6G està alineada amb els objectius globals de desenvolupament 
sostenible (ODS) i té un clar enfocament centrat en l’ésser humà, cosa que la 
posiciona com la Internet dels Sentits, ja que possibilita la fusió entre l’entorn 
de comunicació i els sentits i potencia els entorns immersius escalables de 
realitat virtual i la comunicació de tipus hologràfic. 
 
Els països digitalment més avançats del món s’estan posicionant respecte a la 
futura tecnologia 6G creant programes d’impuls i dotant-los de recursos per 
garantir la competitivitat, el lideratge i la sobirania tecnològica i de coneixement 
dels seus territoris. Per les seves característiques, i tenint en compte l’impacte 
que està tenint la 5G, es preveu que les xarxes 6G siguin més obertes i que la 
sobirania tecnològica en aquest camp hi tingui un rol molt rellevant. 
 
En aquest sentit, la voluntat del Govern de Catalunya és capitalitzar la inversió 
i esforços fets fins ara en l’impuls de la tecnologia 5G, actualment en fase de 
desplegament i de validació de casos d’ús, i començar a treballar en la recerca 
i desenvolupament de la 6G per posicionar-se estratègicament en una societat 
del coneixement digital que garanteixi la competitivitat i resiliència del territori 
en vista de les properes generacions. 
  



 

 

Acords de Govern. 08.02.2022  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

5

 

El Govern avança cap a la integració social i sanitària 
per oferir una atenció centrada en la persona 
 

 L’Executiu ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte 
de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària 

 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 
l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària. Amb aquest vistiplau de 
l’Executiu, les conselleries de Drets Socials i de Salut fan un pas més per a la 
creació d’aquest òrgan, que ha de garantir l’atenció integrada a les persones 
grans, amb discapacitat, amb malaltia mental i, en general, a totes les persones 
amb necessitats complexes. 
 
Amb la integració social i sanitària es persegueix un dels objectius prioritaris de 
la legislatura: la creació d’una agència que faciliti l’atenció centrada en la 
persona. Aquest nou model ha d’aportar una millor resposta a les necessitats 
dels col·lectius més vulnerables pel que fa a la salut i al benestar. En relació 
amb el disseny de les polítiques públiques, s’aconseguirà passar de dues 
estratègies paral·leles —la social i la sanitària—, a una única estratègia de 
planificació integrada de país, assegurant una assignació eficient dels recursos 
i evitant duplicitats. 
 
La memòria preliminar recull com la pandèmia ha posat de manifest més que 
mai la necessitat d’adaptar i transformar el sistema de serveis socials i el 
sistema sanitari a la realitat demogràfica actual i a les necessitats de la 
ciutadania. En aquest sentit, l’agència haurà de promoure la qualitat de vida, 
l’apoderament i l’autonomia personal. Per fer-ho, es fixa com a objectius millorar 
l’experiència dels professionals, així com de les persones ateses i les seves 
famílies, vetllant perquè puguin desenvolupar el seu projecte vital en l’entorn 
familiar i comunitari. 
 
D’altra banda, amb la regulació de l’Agència es preveu també millorar 
l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari i de serveis socials, mitjançant 
l’adequació en el cost de l’atenció i garantint la qualitat, l’accessibilitat i l’equitat. 
 
La memòria aprovada avui fixa també els objectius específics següents: 
 

 Transformar els serveis residencials per tal que responguin plenament 
als projectes vitals de les persones usuàries, al marc de drets i la 
diversitat de persones i territoris, tot promovent una transició efectiva cap 
a la desinstitucionalització. 
 

 Enfortir i integrar els serveis i suports d’atenció domiciliària per garantir 
el dret a viure de forma independent a la comunitat en les millors 
condicions de salut i qualitat de vida. 
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 Garantir la interacció entre els àmbits social i sanitari de la xarxa de salut 

mental amb el desenvolupament d’un model d’atenció integrada.  
 

 Avançar en el model integrat de sistemes d'informació social i sanitari 
que permeti compartir i integrar la informació generada pel sistema de 
salut i el sistema social (història social i sanitària compartida), per tal que 
organitzacions i professionals de diferents àmbits d’atenció puguin 
coordinar-se i col·laborar. 

 
Els departaments de Drets Socials i de Salut tenen previst impulsar 
properament una consulta pública oberta al conjunt de la ciutadania i 
organitzacions. Amb aquesta iniciativa el Govern vol copsar i incorporar el parer 
dels ens locals, associacions representatives, proveïdors i entitats prestadores 
dels sistemes de serveis socials i de salut i professionals amb competències 
relacionades amb atenció integrada. 
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El Govern reconeix oficialment el Casal Català de 
Tòquio com a comunitat catalana a l’exterior 
 

 Amb aquesta incorporació, ja són 147 les comunitats catalanes a 
l’exterior oficialment reconegudes arreu del món 

 
El Govern ha aprovat el reconeixement oficial del Casal Català de Tòquio, a la 
capital del Japó. Amb aquesta nova incorporació, ja són 147 els casals que 
figuren al registre de comunitats catalanes a l’exterior amb reconeixement oficial 
de la Generalitat de Catalunya arreu del món. El Casal Català de Tòquio està 
actiu des de fa més de deu anys i el seu president és David Márquez-Clemente. 
Aquesta és la segona comunitat ja reconeguda al Japó, que se suma al Centre 
Català de Kansai, a la ciutat d’Osaka. Al Japó hi resideixen al voltant d’un miler 
de catalans i catalanes. 
 
Entre les activitats més destacades del Casal Català de Tòquio hi ha una 
calçotada anual en la qual participen més d’un centenar de persones o el dinar 
de Nadal amb els catalans i catalanes residents al Japó. A banda, el casal 
celebra altres dates assenyalades, com la Diada, Sant Jordi o Sant Joan, així 
com tallers de castells o jornades gastronòmiques. El casal també ofereix 
sessions orientatives per a nouvinguts i classes de català per a adults i infants. 
 
El reconeixement oficial com a comunitats catalanes a l’exterior permet que els 
casals puguin ser beneficiaris dels serveis, ajuts i prestacions que ofereix el 
Govern, participar en el recentment creat Consell de la Catalunya Exterior i 
prendre part de les diverses trobades, entre d’altres. Les comunitats catalanes 
a l’exterior van sorgir l’any 1840 a l’Havana, a Cuba, i són un punt de trobada i 
referència, així com fomenten el vincle des de l’exterior amb Catalunya a través 
de la llengua, la cultura i altres àmbits, i promouen el coneixement del país 
col·laborant amb institucions i entitats de l’entorn. 
 
El Japó, un país prioritari 
 
El Japó és un dels països prioritaris en l’acció exterior catalana. De fet, la relació 
entre Catalunya i el Japó ha estat estreta des de l'establiment d'inversions 
japoneses a Catalunya als anys 80. També ho demostra el fet que Tòquio va 
ser la primera ciutat on el Govern de Catalunya va obrir una oficina institucional 
a l'exterior, concretament una d'ACCIÓ fa més de tres dècades, el 1988. Des 
d'aleshores, s'han reforçat i consolidat les relacions econòmiques, 
institucionals, culturals i educatives entre els dos països. 
 
El Govern també compta amb el Pla Japó, un programa interdepartamental que 
dibuixa un marc que facilita la coordinació i col·laboració institucional, també 
amb el Consolat General del Japó a Barcelona. El 2019 es va celebrar el desè 
aniversari del Pla Japó i, actualment, està vigent el Pla Japó 2020-2023, el quart 
pla successiu del Govern amb el país nipó. 
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El Govern digitalitzarà les publicacions de la Generalitat 
del període republicà 
 

 L’objectiu és preservar i difondre aquestes obres rellevants 
editades entre el 1931 i el 1939 

 
L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions (EADOP) serà l’encarregada 
de digitalitzar les publicacions que la Generalitat de Catalunya va editar entre el 
1931 i el 1939. Es tracta d’un període en què el Govern va dur a terme una obra 
molt rellevant, alhora que va desenvolupar una interessant activitat editorial que 
difonia aquesta obra de Govern.  
 
L’objectiu és preservar i difondre aquestes obres rellevants i posar en valor la 
tasca de transformació democràtica, social, econòmica, territorial, cultural i 
educativa de la Generalitat de Catalunya en el període republicà, reflectida en 
les seves publicacions oficials. També reivindicar la qualitat i l’afany de progrés, 
la civilitat i la modernitat que va caracteritzar la producció editorial de la 
Generalitat i la vigència dels seus plantejaments i continguts.  
 
En aquest sentit, l’EADOP s’encarregarà d’identificar les publicacions de la 
Generalitat i d’elaborar-ne un catàleg, digitalitzar-les i dissenyar un pla de 
difusió per donar-les a conèixer a la ciutadania.  
 
La necessitat d’identificar, catalogar, digitalitzar i facilitar la màxima difusió 
possible de les publicacions parteix de la mancança que la producció editorial 
de la Generalitat d’aquests anys no és consultable fàcilment, atès que no es 
troba digitalitzada ni es presenta de manera sistematitzada.  
 
D’altra banda, l’actual Pla de Govern identifica com un dels eixos principals de 
l’acció política garantir una Catalunya justa, amb un bon govern i referent 
democràtic al món. Una anàlisi de les temàtiques, els plantejaments, les 
propostes, els debats i les reflexions contingudes en les publicacions oficials de 
la Generalitat de Catalunya entre els anys 1931 i 1939 acrediten una línia de 
continuïtat entre la voluntat política d’aprofundiment democràtic d’aquell 
moment i l’actual, així com en els valors republicans de justícia, llibertat i 
igualtat. Aquesta coincidència reforça i consolida l’orientació política actual de 
Govern i el connecta amb uns anhels històrics i de país.  
 
Així mateix, el Pla de Govern també es proposa construir un sistema cultural de 
referència, garantir l'accés lliure i universal a la cultura com un dret bàsic 
inalienable, impulsar plans d’innovació i digitalització de la cultura i reforçar les 
polítiques de memòria, les conviccions democràtiques i la lluita contra el 
feixisme i la intolerància. 
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El Govern aprova un model d’avaluació de 
competències dels empleats públics com a base per a 
la distribució del complement de productivitat 
 

 Les competències que s’avaluaran l’any 2022 seran, entre altres, 
l’orientació a resultats, la iniciativa, l’adaptabilitat i el treball en 
equip 
 

 Les normes d’aplicació i distribució del complement es van acordar 
prèviament amb els sindicats a la Mesa General de Negociació dels 
empleats públics de la Generalitat de Catalunya 

 
El Govern ha aprovat les normes d’aplicació i de distribució del complement de 
productivitat dels empleats públics en l’exercici de 2022. La percepció d’aquest 
complement es vincula, per primera vegada, a l’assoliment de competències 
professionals, també acordades amb la part social a la Mesa General de 
Negociació dels empleats públics de la Generalitat. Les competències que 
s’avaluaran seran, entre altres, l’orientació a resultats, la iniciativa, l’adaptabilitat 
i el treball en equip. 
 
El complement de productivitat és un sistema de retribució variable que té com 
a objectiu, en el marc del sistema d’avaluació de l’acompliment, la millora 
contínua de les persones i de l'organització. 
 
En aquest sentit, com a novetat significativa per al 2022, el present Acord 
preveu un model de valoració centrat en l’avaluació de competències com a 
base per a la distribució del complement de productivitat i, alhora, orientat a 
desenvolupar la planificació operativa i el treball vinculat a resultats, com a 
instruments d’un nou sistema d’avaluació de l’acompliment dels empleats 
públics.  
 
Aquesta avaluació es farà en dues fases: l’autoavaluació de l’empleat, amb un 
valor del 40%, i l’avaluació del superior jeràrquic, amb un valor del 60%. Per dur 
a terme aquest procés, es desenvoluparan instruments i solucions formatives 
en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).  
 
El complement de productivitat per a l’any 2022 inclou l’import corresponent al 
50% de l’any 2021, en compliment de l’Acord de la Mesa General de Negociació 
del 18 d’octubre de 2021, recollit en la Llei de Pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2022. El Govern destinarà 25,6 milions d’euros a fer efectiu 
el pagament d’aquest complement salarial que cobraran en la nòmina de 
desembre més de 40.000 treballadors i treballadores, personal administratiu, 
tècnic i laboral de la Generalitat.  
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El Govern aprova la nova estructura de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya  
 

 L’Escola es reforça com a plataforma de referència sobre 
pensament i transferència de coneixement orientada a la 
transformació de l’Administració pública  

 
El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració de l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya (EAPC), que defineix les funcions de les diverses unitats 
que componen l’estructura de la institució.  
 
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya és un organisme autònom amb 
competències específiques en matèria de formació i col·laboració en la selecció 
del personal funcionari i està adscrita al Departament de la Presidència. 
 
Des de la seva creació, l'Escola ha esdevingut la plataforma de formació de 
referència per als servidors i servidores públics de Catalunya. Amb la nova 
estructura, l’Escola es reforça com a plataforma de referència sobre pensament, 
investigació, innovació, desenvolupament i transferència en matèria de funció 
pública i Administració a Catalunya. 
 
L'objectiu és aportar metodologies, recursos, espais físics i virtuals, 
coneixement instrumental o supletori perquè diversos actors –universitat, sector 
públic, sector privat, societat civil– puguin concórrer per pensar, proposar 
millores, innovar i, finalment, implementar efectivament als seus equips i 
organitzacions allò generat gràcies a l'entorn de treball creat a l'Escola. 
 
D’aquesta manera, l’Escola queda configurada en tres subdireccions i una nova 
àrea: la Subdirecció General de Recerca, Innovació i Desenvolupament, la 
Subdirecció General de Formació, la Subdirecció General d'Administració i 
Serveis i l’Àrea de Model d’Aprenentatge i Gestió del Coneixement, sent 
aquesta última la novetat més destacada de la nova estructura. La nova Àrea 
de Model d’Aprenentatge i Gestió del Coneixement aglutina el 
desenvolupament i la implementació de noves tecnologies i nous models de 
recursos d’aprenentatge, del disseny de metodologies o de la gestió de la 
informació i coneixement relacionats amb la governança pública, entre d’altres 
funcions. 
 
Així mateix, la Subdirecció General de Recerca, Innovació i Desenvolupament 
s’encarregarà dels programes de desenvolupament del talent per a 
professionals i equips de l’Administració pública enfocats a la capacitació, la 
compartició de coneixement i la seva translació a la pràctica. 
 
La definició de perfils competencials, la seva acreditació i la identificació, 
detecció, retenció, coneixement i avaluació del talent tenen també un paper 
important en la nova estructura. De la mateixa manera, amb el 
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desenvolupament de models propis d’aprenentatge, de recerca i d’avaluació 
formativa i competencial, l’Escola esdevindrà l’eix vertebrador de referència en 
la innovació i transformació de les administracions públiques. 
 
Amb la nova estructura, l’Escola, per una banda, aposta estratègicament pel 
seu vessant de plataforma de pensament i acció i, per una altra, estableix els 
ponts necessaris amb el seu vessant de plataforma de formació per dotar de 
coherència i consistència internes i externes a totes les seves funcions. 
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El Govern aprova l’estructura del Departament de la 
Presidència  
 

 El decret defineix les funcions de les unitats que componen 
l’estructura departamental 

 
 La reestructuració reforça les polítiques de bon govern, retiment de 

comptes i enfortiment i millora institucional, i el paper de 
coordinació interdepartamental de la conselleria 

 
El Govern ha aprovat el Decret que desenvolupa l’estructura del Departament 
de la Presidència. El text defineix les funcions de les unitats que componen 
l’estructura departamental, a excepció de les que tenen la seva pròpia 
normativa reguladora. 
 
La nova distribució de competències establerta pel Decret 21/2021, de 25 de 
maig, atribueix al Departament de la Presidència, entre altres, les competències 
en matèria de suport i assistència al president o presidenta i al Govern; 
representació i defensa jurídica de la Generalitat; suport a la coordinació 
interdepartamental; estratègia comunicativa i política informativa del Govern; 
relació amb els mitjans de comunicació; impuls del desplegament de 
l’autogovern; direcció de les polítiques esportives; cooperació amb 
l’Administració local de Catalunya; relacions institucionals i amb el Parlament; 
impuls d'estratègies i avaluació de les administracions públiques i del sector 
públic; desenvolupament de l’administració electrònica, i formació del personal 
al servei de les administracions públiques i la funció pública. 
 
Administració pública i bon govern  
 
El decret aprovat avui inclou modificacions de funcions i adaptacions de 
l’estructura encaminades, entre altres, al reforç de les polítiques de bon govern, 
retiment de comptes i enfortiment i millora institucional. En aquest sentit, es 
modifiquen les funcions de la Secretaria de Govern per incloure-hi una funció 
relativa a l’impuls de la qualitat normativa. També se li atribueix una funció en 
l’àmbit del bon govern que s’exerceix en coordinació amb la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública. 
 
És aquesta Secretaria d’Administració i Funció Pública la que incorpora les 
competències per definir i dirigir les polítiques estratègiques en matèria de bon 
govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Amb 
aquest objectiu, es crea l’Àrea de Bon Govern que té, entre altres funcions, la 
d’impulsar, implantar i desenvolupar mesures de bon govern i d’enfortiment de 
la integritat i de prevenció d’irregularitats i de males pràctiques administratives.  
 
La Direcció General de Funció Pública modifica també les seves funcions per 
reforçar, principalment, els àmbits relatius a les relacions amb les 
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organitzacions sindicals, la planificació, la racionalització, la governança i el bon 
govern en matèria de funció pública i la gestió de la selecció i provisió de llocs 
de treball. 
 
La Direcció General d’Administració Digital i Organització revisa les seves 
funcions amb l’objectiu de simplificar-ne i millorar-ne la comprensió i donar 
rellevància i reforçar, entre altres, aspectes relatius al desenvolupament de 
polítiques de modernització, innovació i digitalització de l’Administració, de 
governança de les dades o de dimensionament de les plantilles de personal. 
 
Coordinació interdepartamental 
 
La nova estructura també reforça les funcions de coordinació de la consellera 
de la Presidència. En aquest sentit, la Direcció General de Coordinació deixa 
d’estar adscrita a la Secretaria de Govern i passa a dependre directament de la 
consellera de la Presidència, amb l’objectiu de promoure, desenvolupar i fer el 
seguiment de la coordinació de l’acció de Govern dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat. 
  
Aquesta direcció general també té, entre altres funcions, les de promoure i 
participar en les iniciatives del Govern que tinguin com a objectiu impulsar i 
coordinar les polítiques transversals de la Generalitat; proposar i impulsar 
l’adopció de mecanismes d’actuació conjunta o coordinada entre departaments, 
i fixar les directrius d’elaboració, seguiment, aplicació i avaluació del Pla de 
Govern. 
 
Relacions Institucionals i governs locals 
 
En l’àmbit de les relacions institucionals, s’afegeixen a les funcions atribuïdes a 
la Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid, el manteniment de les 
relacions entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat i les Corts 
Generals, així com la interlocució amb les ambaixades i les delegacions 
permanents de les comunitats autònomes.   
 
També es revisen i actualitzen les funcions de la Direcció General de Relacions 
Institucionals i amb el Parlament i s’hi afegeixen diverses funcions, entre les 
quals la relativa al seguiment de les iniciatives legislatives estatals i els 
possibles conflictes amb el que estableix el Pla de Govern. Així mateix, se 
suprimeix l’Oficina de Seguiment i Suport de les Comissions Paritàries Estat-
Generalitat per crear la Subdirecció General de Relacions amb l’Estat.  
 
Pel que fa a la cooperació amb l’Administració local, es reforça l’estructura per 
millorar l’acompanyament i el suport als ens locals. Amb aquest propòsit es crea 
el Servei de Règim Local, amb funcions d’assistència i assessorament jurídic a 
les entitats locals i tramitació d’expedients subjectes a intervenció de la 
Generalitat que no estiguin encomanats a altres òrgans. 
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El Govern presenta una anàlisi en clau catalana de les 
prioritats de la Comissió Europea per al 2022 
 

 El Departament d'Acció Exterior i Govern Obert ha presentat aquest 
dimarts al Govern un informe que pretén facilitar la tasca dels 
departaments a l’hora d’identificar les polítiques de la UE que poden 
afectar els seus àmbits d’interès 

 
El Departament d'Acció Exterior i Govern Obert ha presentat aquest dimarts al 
Govern una anàlisi en clau catalana del Programa de treball de la Comissió 
Europea per a l'any 2022 per als diferents departaments de la Generalitat de 
Catalunya. L’objectiu del Departament encapçalat per la consellera Victòria 
Alsina és donar suport a les unitats del Govern i aportar un punt de partida que 
faciliti la tasca dels departaments a l’hora de fer un seguiment de les polítiques 
de la Unió Europea que poden afectar les seves competències i els seus àmbits 
d’interès. 
 
El Programa de treball de la CE és el principal document de programació 
d'aquesta institució europea que ordena i fa conèixer les iniciatives i propostes 
més rellevants que pretén tirar endavant durant l'any. A més, reflecteix la 
voluntat de teixir una estratègia conjunta amb el Parlament Europeu i el Consell 
de la Unió Europea. 
 
Les principals mesures del Programa d’enguany són sis: el Pacte Verd Europeu, 
una Europa adaptada a l’era digital, una economia al servei de les persones, 
una Europa més forta al món, la promoció de la forma de vida europea i, 
finalment, un nou impuls a la democràcia europea. Dins d’aquestes línies 
prioritàries, el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert ha aportat una 
radiografia de les que tenen més interès per als departaments del Govern de 
manera sectorial. 
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Nomenament 

 
Departament de la Presidència 
 
Alfons Quera Carré, director general de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà 
 
Nascut a Barcelona l’any 1967.  
 
És doctor en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura per la Universitat 
de Girona. Prèviament, es va llicenciar en Història a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. També té un màster en recerca en Humanitats i un postgrau en 
Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials, els dos per la Universitat 
de Girona.  
 
Ha estat director del Museu Memorial de l’Exili (2019-2021), diputat al 
Parlament de Catalunya durant la VII i la VIII legislatures (2003-2010), així com 
vicepresident de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme del 
Parlament de Catalunya (2006-2010) i ponent dels Projectes de llei següents: 
Llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 
(2010); Llei garantia i qualitat subministrament elèctric (2008); Llei de l’Agència 
catalana de Turisme (2007) i Llei d’Equipaments comercials (2005). 
 
També ha estat alcalde d’Agullana (1999-2015), regidor al mateix ajuntament i 
conseller comarcal del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (1995-1999). A més, 
ha estat president de l'Associació de municipis Salines-Bassegoda (1999-2000) 
i vocal de la Junta de l'Associació per al Desenvolupament Rural de l'Alt 
Empordà (1999-2003).  
 
En l’àmbit acadèmic ha intervingut en diferents camps de recerca en la literatura 
catalana i la història durant el període de la Guerra Civil i de la postguerra. Ha 
publicat articles en llibres i revistes especialitzades en aquest període de la 
història recent i ha participat en congressos i cursos d’estiu d’aquest àmbit. 
 

 


