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El Consell de la Cultura i de les Arts integrarà els
creadors en el nou model de gestió cultural
•

El futur Consell de la Cultura i les Arts col·laborarà en la definició
de la política cultural del Govern i donarà pas a un model de gestió
cultural amb més participació per part dels creadors

•

El nou organisme constitueix una fita històrica fruit d’un llarg
procés de debat i consens amb el sector cultural català

El Govern ha aprovat l’Avantprojecte de llei del Consell de la Cultura i les Arts
de Catalunya, l’organisme que col·laborarà en la definició de la política cultural
de l’Executiu i donarà pas a un model de gestió cultural amb més participació
per part dels creadors. Aquest nou ens, representatiu del gran pacte cultural,
és una fita històrica fruit d’un llarg procés de debat i consens amb el sector
cultural català.
El Consell de la Cultura i de les Arts decidirà la destinació dels fons que el
Govern reserva a la promoció i foment de la creació artística i cultural,
participarà en la definició de les línies estratègiques i els objectius nacionals
culturals i concedirà els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat.
A més, el Consell treballarà per afavorir el diàleg amb els sectors culturals i
establirà vincles amb els òrgans assessors i de participació sectorial del
Departament de Cultura. També elaborarà l’informe anual sobre l’estat de la
cultura catalana, informarà el Govern sobre l’ensenyament de les professions
vinculades a la cultura i, preceptivament, sobre els avantprojectes de llei que
incideixin en política cultural o artística i sobre el nomenament dels
responsables dels equipaments culturals que correspongui al Govern.
El Parlament nomenarà els membres directius del Consell
Els catorze membres que integraran el Plenari del Consell de la Cultura i de
les Arts seran proposats pel president de la Generalitat i nomenats pel
Parlament de Catalunya. El Plenari, l’òrgan superior del Consell amb les
màximes facultats de direcció de les seves activitats, estarà format per
persones amb experiència i reconegut prestigi en l’àmbit cultural, que els
representants dels sectors culturals hauran tingut la possibilitat de proposar.
El president o presidenta del Consell, que també ho serà del Plenari, serà
nomenat pel president de la Generalitat. El Consell també tindrà una
Vicepresidència, escollida pel Plenari d’entre els seus membres, una Direcció
del Consell, nomenada pel Govern, i una Comissió d’Ajuts, l’òrgan col·legiat
encarregat de decidir la concessió dels ajuts del Consell.
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El nou organisme s’adscriu al Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació amb el qual establirà relació a través del contracte programa,
que inclourà els objectius anuals, la previsió de resultats i els instruments de
seguiment de la seva activitat. El Consell es dotarà anualment d’un Fons de
promoció i foment a la creació artística i cultural, atribuït pel Govern a través
del pressupost del propi Departament.
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El Centre d’Estudis d’Opinió serà l’únic organisme del
Govern que podrà fer estudis de caràcter polític i
electoral
•

El projecte de llei de creació del Centre d’Estudis d’Opinió
configura aquest organisme com un ens autònom administratiu i
com l’únic que podrà realitzar enquestes on es demana per la
intenció de vot, la valoració de líders i partits polítics i elabora
estudis postelectorals

•

La proposta desvincula el CEO de l’Idescat i crea un Comitè de
Supervisió i Seguiment que vetllarà per la seva independència,
transparència i professionalitat

El Govern ha aprovat avui el projecte de llei de creació del Centre d’Estudis
d’Opinió, on es configura com un organisme autònom administratiu. El CEO
neix amb la voluntat d’oferir un servei d’informació rigorosa i de qualitat a totes
les institucions i ciutadans sobre l’evolució de l’opinió pública catalana, i
assumeix com a criteris de funcionament la transparència, l’interès científic, el
rigor tècnic, l’objectivitat i la independència en l’elaboració d’estudis d’opinió
sobre els fets i tendències que afectin la societat i que siguin valorables
mitjançant estudis d’opinió.
Segons el projecte de llei, el CEO es desvincula de l’Institut d’Estadística de
Catalunya i s’adscriu directament, com a organisme autònom, al Departament
d’Economia i Finances. Amb aquesta ubicació, el CEO adquireix un perfil molt
tècnic i allunyat de l’espai més polític del Govern.
El Centre d’Estudis d’Opinió serà l’únic organisme que podrà realitzar
enquestes on es demana per la intenció de vot, valoració de líders i partits
polítics i estudis postelectorals. Li correspondrà també la supervisió i
assessorament en relació amb les enquestes i estudis d’opinió que facin altres
departaments del Govern. Així, el CEO farà un informe dels Plans Anuals
d’estudis dels departaments, així com un informe previ a aquesta proposta. El
nou organisme haurà de donar el vistiplau als estudis dels departaments i
tindrà sempre preferència en els estudis de caràcter polític.
El CEO assumirà també la gestió del Registre Públic d’Estudis d’Opinió, on
estan recollits tots els estudis d’aquest tipus fets pel Govern des de 1998.
Aquesta tasca implica l’estructuració, actualització i accessibilitat de la
informació recollida en aquests estudis per a les institucions públiques i
privades, centres de recerca i ciutadans interessats. Una altra de les funcions
del CEO serà l’homologació de les empreses que poden fer estudis d’opinió.
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El director del Centre d’Estudis d’Opinió serà proposat pel conseller
d’Economia i Finances, i serà nomenat pel Consell Executiu.
El CEO trametrà anualment al Parlament la memòria relativa a l’execució dels
estudis d’opinió de l’any anterior, i els i les diputades podran demanar totes les
dades al Centre per desenvolupar la seva tasca parlamentària, seguint el
criteri de màxima transparència.
El nou organisme exercirà també de dinamitzador de la recerca i el
coneixement dins el seu àmbit d’investigació, a través de convenis amb
universitats i instituts de recerca i amb participació en projectes de recerca. Es
volen potenciar així els estudis actitudinals en el nostre país.
Estudis electorals
El CEO és, segons aquest projecte de llei, l’únic organisme que pot fer estudis
de caràcter electoral. En aquest aspecte, haurà de seguir un Pla Anual
aprovat pel Comitè de Supervisió i Seguiment. Un cop feta l’enquesta, en un
termini no superior a 20 dies hàbils, el director del Centre la trametrà al
conseller d’Economia i Finances. De forma simultània, el conseller la lliurarà al
president de la Generalitat, que té 24 hores per trametre l’enquesta al Govern i
al president del Parlament. La documentació que s’entregarà constarà dels
resultats de l’enquesta, la matriu de dades, la fitxa tècnica i el qüestionari.
Les enquestes d’àmbit electoral que tinguin caràcter d’urgència s’hauran de
realitzar en un termini no superior a dos mesos entre l’encàrrec i l’entrega.
Comitè de Supervisió i Seguiment
Per tal de garantitzar al màxim la professionalitat i independència del Centre
d’Estudis d’Opinió, aquest organisme comptarà amb un Comitè de Supervisió i
Seguiment que vetllarà per la seva objectivitat. Estarà format per:
•

Un membre, expert en Ciències Polítiques, Econòmiques, Socials i
Estadístiques, a proposta de cada grup parlamentari existent.

•

Tres membres entre catedràtics i professors d’aquestes matèries. Per
la seva tria, el Govern podrà comptar amb l’opinió dels directors dels
departaments, degans de col·legis professionals i entitats científiques
dins l’àmbit de les ciències socials.

•

Tres membres del Govern.
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El president del Comitè serà un dels seus membres, i serà nomenat pel
president de la Generalitat després d’escoltar l’opinió majoritària del propi
Comitè.
La renovació de la composició del Comitè de Supervisió i Seguiment es
realitzarà a l’inici de cada legislatura.
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El Govern crea la Secretaria d’Infància i Adolescència i
l’Oficina contra el Canvi Climàtic
•

L’Executiu aprova la nova organització administrativa de vuit
departaments i nomena diversos alts càrrecs

•

També ha creat el Comissionat d’Universitats i Recerca i ha
traspassat la Secretaria de Mitjans de Comunicació al Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació

El Govern comptarà a partir d’ara amb una Secretaria d’Infància i
Adolescència, un organisme que tindrà com a objectiu vetllar pels drets dels
menors, impulsar la futura Llei de la Infància i planificar les polítiques
adreçades a la infància i l’Adolescència. La Secretaria pertany al Departament
d’Acció Social i Ciutadania.
L’Executiu ha decidit també donar un pas endavant en la implantació de
mesures contra el canvi climàtic i el compliment del protocol de Kioto. Per això
ha aprovat la creació d’una Oficina contra el Canvi Climàtic –dins el
Departament de Medi Ambient i Habitatge- i ha decidit que en breu crearà una
Comissió Interdepartamental que coordini les polítiques de les diferents
conselleries, l’acció de les quals poden afectar aquest fenòmen.
Aquestes són algunes de les novetats més destacades de la nova
organització administrativa acordada avui per l’executiu, que afecta les
conselleries esmentades, Acció Social i Ciutadania i Medi Ambient i Habitatge,
i també les conselleries d’Economia i Finances; Política Territorial i Obres
Públiques; Educació; Cultura i Mitjans de Comunicació; Treball, i Innovació,
Universitats i Empresa. D’aquesta manera, els departaments s’ajusten a les
competències que tenen assignades en el nou organigrama del Govern per tal
de donar un millor servei al ciutadà.
Es crea el Comissionat d’Universitats i Recerca i es traspassa la
Secretaria de Mitjans de Comunicació al departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació
Altres canvis significatius acordats avui pel Govern són la creació del
Comissionat d’Universitats i Recerca, al departament d’Innovació, Universitats
i Empresa. El Comissionat, que substitueix l’actual Secretaria d’Universitats i
Recerca, té com a gran projecte impulsar un pacte nacional per a l'educació
superior i la recerca, a més de modernitzar les universitats i crear un treball en
xarxa amb els rectorats. El nou organisme treballarà per consolidar un sistema
universitari que promogui la competitivitat de l’empresa catalana, la qualitat,
l’ocupació i el benestar social en el marc de l’espai europeu del coneixement.
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Dins el departament també es crea la direcció general d’Innovació i
Internacionalització.
Finalment, la reestructuració aprovada avui fa efectiu el traspàs al
departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de les competències en
l'activitat reguladora dels mitjans de comunicació públics i la relació amb els
mitjans de comunicació de la Generalitat, fins ara exercides pel departament
de la Presidència. Així, la secretaria de Mitjans de Comunicació queda
adscrita al departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
En aquesta línia de reorganització de l’Administració de la Generalitat, el
Govern també ha acordat avui els següents nomenaments:
Departament de la Vicepresidència
•
•

Jordi Fàbrega i Colomer, delegat territorial de la Generalitat de Catalunya a
la Catalunya Central.
Andreu Felip i Ventura, director de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.

Departament d’Economia i Finances
•
•
•
•
•

Miquel Salazar i Canalda, secretari de Política Financera, Competència i
Consum.
Mª Antònia Monés i Farré, directora general d’Anàlisi i Política Econòmica.
Marcel Prunera i Colomer, director general de Promoció Econòmica.
Aurora Baena Ruiz, directora de Serveis.
Xavier Padrós i Castillon, director general de Contractació Pública.

Departament de Governació i Administracions Públiques
•
•

Josep Maria Civis i Balasch, director general d’Acció Cívica.
Xavier Garriga i Cuadras, director general d’Acció Comunitària.

Departament d‘Educació
•
•
•
•
•
•
•

Francesc Vidal Pla, director general de Recursos del Sistema Educatiu.
Dolors Rius Benito, secretària general del Departament d’Educació.
Montserrat Casas Vilalta, directora general de l’Educació Bàsica i el
Batxillerat.
Joaquim Dorda Ventura, director de Serveis.
Isabel Darder Giménez-Zadaba-Lisson, directora general d’Atenció a la
Comunitat Educativa.
Francesc Colomé Montserrat, secretari de Polítiques Educatives.
Joan Badia Pujol, director general d’Innovació.
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•

Josep Francí Carreté, director general d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats.

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
•
•
•
•
•

Albert Sáez i Casas, secretari de Mitjans de Comunicació.
Eduard Voltas i Poll, secretari de Cultura.
Gemma Domènech i Costafreda, directora general de Comunicació i
Serveis de Difusió Audiovisuals.
Anna Falguera i Rosas, directora general de Cooperació Cultural.
Montserrat Guri i López, directora de Serveis.

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
•

Antoni Díaz i Vendrell, director general de Planificació i Relacions Agràries.

Departament de Treball
•
•
•

Mireia Ràfols i Tomàs, directora de la Xarxa Ocupacional del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Alícia Gutiérrez Alemany, directora de Programes del Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Joan Josep Berbel Sànchez, president del Consorci per a la Formació
Continuada de Catalunya

Departament d’Acció Social i Ciutadania
•
•

Carme Porta i Abad, secretària de Polítiques Familiars i Drets de la
Ciutadania.
Imma Pérez i Rovira, secretària d’Infància i Adolescència.

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
•
•
•
•
•

Antoni Soy i Casals, secretari d’Indústria i Empresa.
Blanca Palmada Félez, comissionada per a Universitats i Recerca.
Isidre Masalles Roman, director de Serveis.
Carme Botifoll Alegre, directora general d’Innovació i Internacionalització i
directora del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).
Dolors Batallé i Tremoleda, directora general de Comerç.

Departament de Medi Ambient i Habitatge
Miquel Bonilla i Ruiz, director de l’Institut Català del Sòl.
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El Govern impulsa les obres del tram de la Garrotxa de
l’eix Vic – Olot
La Generalitat destinarà 63,5 milions d’euros als treballs de la nova
carretera entre la boca nord del túnel de Bracons i la variant de Sant
Esteve d’en Bas
El Govern ha aprovat avui declarar l’ocupació urgent dels béns i drets afectats
per les obres del tram de la Garrotxa de l’eix Vic-Olot per Bracons, a les quals
ha destinat una inversió de 63,5 milions d’euros. Els treballs consisteixen en la
construcció d’un nou tram de carretera, de 4,1 quilòmetres de longitud, entre
la boca nord del túnel de Bracons i la variant de Sant Esteve d’en Bas. Les
obres, amb un traçat més respectuós amb l’entorn que el plantejat inicialment,
començaran la primavera de 2007 i tindran una durada de 20 mesos.
La nova carretera estarà formada per dos carrils de 3,5 metres d’amplada i
dos vorals de 2,5 metres. Una gran part del trajecte té pendents que varien
entre el 5 i el 6,5%, motiu pel qual s’ha previst la construcció d’un carril
addicional per a l’avançament de vehicles pesants al llarg d’uns 3,3
quilòmetres. En el tram amb via lenta, es formen tres carrils de 3,5 metres i
dos vorals d’1,5 metres. En els túnels i falsos túnels la via tindrà tres carrils de
3,5 metres, dos vorals de 0,5 metres, dues voreres de 0,6 metres i una mitjana
d’1 metre.
En aquests treballs, ja adjudicats, cal remarcar la construcció de túnels i
viaductes per tal de minimitzar l’impacte de la nova carretera en l’entorn; en
concret, un 60% del traçat, uns 2,4 quilòmetres, transcorre en túnel o viaducte.
En aquest sentit, destaca el túnel de la Codina, que tindrà una longitud de
1.450 metres. D’altra banda, es construirà el fals túnel de la Famada, de 122
metres, i el fals túnel de la Carrera, de 94 metres, situats a prop de la boca
nord del túnel de Bracons.
Les obres inclouen el viaducte de Mas Rubió, que tindrà 565 metres de
longitud i estarà format per una estructura mixta d’acer i formigó que constarà
de 9 trams. Aquest viaducte evitarà l’impacte que suposaria la construcció
d’un terraplè d’uns 30 metres d’altura, que és l’alçada de la carretera sobre la
Vall d’en Bas en aquesta zona. Altres estructures previstes són el pont sobre
la riera de Joanetes, de 39 metres, situat al principi de l’obra; el pas sobre el
torrent de la Roqueta, de 32 metres; i el viaducte sobre el Fluvià, de 90
metres, al final de l’actuació.
D’altra banda, les obres també preveuen la formació d’una variant de 920
metres de longitud, que permetrà millorar la connectivitat de can Trona i els
nuclis situats a l’entorn de la carretera. Aquesta variant tindrà dos carrils de 3
metres d’amplada i dos vorals de 0,5 metres.
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L’eix Vic – Olot per Bracons
L’eix Vic-Olot per Bracons es configura com la principal via de comunicació de
la Garrotxa i Osona. Un primer tram, format per les noves carreteres de Vic a
Manlleu i de Manlleu a Torelló, ja està construït. Actualment, la Generalitat té
en marxa la nova carretera entre Torelló i la Vall d’en Bas, amb una longitud
de 19 quilòmetres. D’aquests, 10,6 se situen a Osona, 4,3 pertanyen al túnel
de Bracons i uns altres 4,1 quilòmetres se situen a la banda de la Garrotxa.
La Generalitat va introduir un conjunt de millores al projecte amb la finalitat de
minimitzar l’impacte ambiental i territorial de l’actuació. L’increment de la part
de l’obra en túnel i viaducte, dels 800 metres inicials als 2.400 previstos ara,
és una de les principals modificacions. En aquest sentit, cal remarcar també la
reducció de pendents i carrils de circulació, dels quatre plantejats inicialment a
dos –amb un tercer addicional per a l’avançament de vehicles pesants en gran
part del recorregut.
En el cas del tram d’Osona, entre Torelló i la boca sud del túnel de Bracons,
les millores adoptades no van fer necessari modificar el traçat de la carretera i
les obres estan en execució. Pel que fa al tram a la Garrotxa, superada la
tramitació corresponent, estan ja en execució els treballs a la boca nord del
túnel de Bracons.
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El Govern aprova mesures per facilitar la cobertura de
les substitucions de mestres a l’educació primària
Les modificacions es van pactar el setembre amb tots els sindicats docents a
la Mesa sectorial i el novembre es van ampliar les mesures d’acord amb la
Federació d’Ensenyament de CCOO i FETE-UGT
El Govern ha aprovat avui les modificacions en el procediment de gestió de la
borsa d’interins de l’educació primària. Aquestes modificacions es van pactar
amb tots els sindicats a la reunió de la Mesa sectorial de negociació del
personal docent no universitari el mes de desembre i es van complementar
aquests acords el mes de novembre amb la Federació d’Ensenyament de
Comissions Obreres i FETE-UGT.
El fort creixement de la plantilla de mestres en els col·legis públics d'educació
infantil i primària el curs 2006-2007, com a conseqüència de l’aplicació de la
sisena hora al 67 per cent dels centres públics que escolaritzen el 80 per cent
dels alumnes de Catalunya, i l’increment natural del nombre d’alumnes ha
provocat el conseqüent augment del nombre d'interins nomenats en vacants
de mestres en totes les comarques de Catalunya.
Per aquest motiu, el Govern, amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació de
tots els alumnes, i d’acord amb els sindicats, modifica el procés de gestió de la
borsa d’interins de primària.
D’aquesta manera, els nomenaments per cobrir substitucions de mestres en
determinades comarques i en determinades especialitats seran amb caràcter
anual de manera que un mestre nomenat, tindrà contracte fins a final de curs.
Així mateix, si durant el curs 2006-2007 hi ha algunes especialitats en les
quals no es disposa de prou aspirants disponibles, s’obrirà una nova
convocatòria de concurs públic per cobrir places vacants i substitucions.
Aquesta convocatòria es mantindrà oberta indefinidament.
Pel què fa a les mesures complementàries aprovades d’acord amb la
Federació d’Ensenyament de CCOO i FETE-UGT, el Govern aprova les
modificacions que permetran ampliar la quota de nomenaments anuals per
cobrir substitucions de mestres i el nomenament de professors especialistes
de la borsa de secundària per a cobrir substitucions. En el benentès que les
substitucions sempre seran temporals i que els professors especialistes
acceptin voluntàriament els nomenaments en centres de primària.
El Govern aprova també una nova convocatòria de la borsa de secundària.
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El Govern convoca eleccions a les cambres agràries
pel pròxim 25 de febrer
Les properes eleccions a les cambres agràries se celebraran el 25 de febrer
del 2007 i la campanya electoral, que tindrà una durada de quinze dies
naturals, començarà el dia 9 de febrer i finalitzarà el dia 23. El Govern ha
aprovat el Decret de convocatòria d’eleccions que han de determinar
organitzacions professionals agràries que exerciran la representació
institucional davant les Administracions públiques en l’àmbit territorial de
Catalunya.
En aquests comicis, els quarts que se celebren a Catalunya, s’elegiran 25
membres per cadascuna de les 4 cambres agràries existents a Catalunya
(Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) i tenen com a funció principal
determinar quines organitzacions professionals agràries tindran la
consideració de més representatives en l’àmbit territorial de Catalunya durant
els propers quatre anys.
La convocatòria d’aquestes eleccions s’adequa a la normativa vigent, que
determina que aquest procés electoral s’ha de convocar cada quatre anys, ja
que les darreres eleccions a cambres agràries de Catalunya van tenir lloc l’1
de desembre de 2002.
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DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

•

El Govern acorda sol·licitar al Consell Consultiu que emeti un dictamen en
relació a la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions
d’advocat i procurador dels tribunals.
La Llei 34/2006, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels
tribunals, crea dos nous títols professionals i regula diversos aspectes de
l’accés a les dites professions.
D’acord amb la seva disposició final primera, la Llei s’empara en les
competències estatals en matèria de les condicions bàsiques que
garanteixin la igualtat en l’exercici de drets constitucionals, en matèria de
legislació processal i de regulació de les condicions d’obtenció, expedició i
homologació de títols acadèmics i professionals, recollides a la Constitució.
Tanmateix, el Departament de Justícia considera que determinats
aspectes d'aquesta Llei poden envair les competències de la Generalitat
de Catalunya en matèria de professions titulades i col·legis professionals,
recollides a l'Estatut d’autonomia de Catalunya.
Pels motius expressats, el Govern ha acordat avui sol·licitar al Consell
Consultiu que emeti el corresponent dictamen amb caràcter previ a la
interposició de possible recurs d'inconstitucionalitat.

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES

•

El Govern ha aprovat el Projecte de llei pel qual es crea l’organisme
autònom Centre d’Estudis d’Opinió i se’n regulen els procediments i el
funcionament.
L'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix la competència exclusiva de
la Generalitat sobre l'estadística del seu interès.
És per això que el Govern va aprovar l’any passat el Decret pel qual es
regula l'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat,
establint la seva tipologia i els principis d'actuació, així com la realització
dels estudis d'opinió, amb submissió a la normativa reguladora dels
contractes de les administracions públiques per tal de garantir-ne la
transparència. Aquest mateix Decret preveu l’aprovació d’un Projecte de
llei que reguli àmpliament els referits procediments.
Així doncs, en compliment de les previsions establertes, el Govern ha
aprovat avui el Projecte de llei pel qual es crea l’organisme autònom
Centre d’Estudis d’Opinió i la regulació dels procediments i funcionament.
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Amb l’aprovació d’aquest Projecte de llei neix el Centre d’Estudis d’Opinió
amb la voluntat d’oferir un servei d’informació rigorosa i de qualitat a totes
les institucions i ciutadans interessats a conèixer l’evolució de l’opinió
pública catalana.
Per dur a terme aquesta funció bàsica per a la democratització de la
informació, el Centre d’Estudis d’Opinió assumeix com a criteris de
funcionament la transparència, l’interès científic, el rigor tècnic i
l’objectivitat i independència en l’elaboració d’estudis públics d’opinió sobre
aquells fets i tendències de l’entorn que afectin la societat catalana i
universal i que siguin susceptibles de valoració mitjançant estudis d’opinió.
Tanmateix, gràcies a la creació del Centre d’Estudis d’Opinió, el Govern
adquireix la capacitat d’unificar i universalitzar la definició dels criteris
tècnics a seguir en els estudis d’opinió i, alhora, la possibilitat de
centralitzar la supervisió i el control en la recollida de la informació.
A més, com a organisme responsable de la gestió del Registre Públic
d’Estudis d’Opinió (RPEO), el Centre d’Estudis d’Opinió assumeix la tasca
d’estructurar, actualitzar i fer accessible per a la resta d’institucions
públiques, centres de recerca i ciutadans interessats, tot el cabdal
d’informació recollida pels nombrosos estudis duts a terme pel Govern des
del 1998, any de creació d’aquest Registre.
I, com a centre productor i difusor de dades sobre l’opinió sociopolítica
catalana, el Centre d’Estudis d’Opinió acompleix una funció dinamitzadora
de la recerca i el coneixement general dins d’aquest àmbit d’investigació a
través de convenis de col·laboració amb universitats i altres instituts de
recerca; la participació en projectes de recerca; l’aportació de dades per a
la seva publicació als mitjans de comunicació; i l’atenció de demandes
fonamentades d’aquells particulars interessats.
En particular, l’objecte de la creació d’aquest organisme és establir
beneficis tant per a la societat com per als ciutadans, ja que posarà a
l’abast de la ciutadania tot el cabdal de la informació pública produïda per
la Generalitat de Catalunya en matèria d’estudis d’opinió.
Tanmateix es potencia la recerca sobre estudis actitudinals en el nostre
país, així com beneficis per a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, per al Govern i per al Parlament de Catalunya, ja que unifica en
un únic organisme la coordinació i supervisió dels treballs a efectuar, els
quals es basen en la transparència i en la voluntat del servei a la
ciutadania, la qual cosa fa un pas endavant pel que fa la democratització
de la informació en el nostre país.
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Orgànicament, amb l’aprovació d’aquest Projecte de llei, el Centre
d'Estudis d'Opinió s'extreu de l'àmbit de l'Institut d'Estadística de Catalunya
i passa a configurar-se com un organisme autònom de caràcter
administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Finances, amb l'objectiu
de continuar la tasca iniciada per l'actual Centre d'oferir un servei rigorós i
de qualitat, a totes les institucions i ciutadans que tinguin interès en
l'evolució de l’opinió pública catalana.
Pel que fa al seu funcionament, el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) es
configura com l’únic organisme que pot realitzar, en exclusiva, enquestes
en què es pregunti intenció de vot, valoració de líders i de partits polítics i
estudis postelectorals, així com també li correspon exercir les funcions de
supervisió i assessorament en relació amb les enquestes i estudis d’opinió,
la gestió del Registre Públic d’Estudis d’Opinió (RPEO) i la difusió dels
resultats.
Una de les funcions del CEO és la producció de l’enquesta d’estudis
d’opinió de caràcter electoral, tramesa pel director del CEO, el qual serà
nomenat pel Govern a proposta del conseller d’Economia i Finances, en un
termini no superior a 20 dies hàbils a la finalització dels treballs. El
conseller els trametrà de manera simultània al president de la Generalitat,
que el trametrà al Govern i al president del Parlament, dins de les 24h
següents.
També, dins de les funcions d’estudis d’avaluació de polítiques de servei,
el CEO serà l’organisme competent per homologar les empreses que
poden fer estudis d’opinió, trametrà l’informe sobre els Plans Anuals dels
departaments i supervisarà i prestarà assistència als departaments.
També destaca l'existència del Comitè de Supervisió i Seguiment, la
composició del qual n'assegura la independència, professionalitat i
objectivitat, la renovació del qual es realitzarà a l’inici de cada legislatura.
El CEO trametrà anualment al Parlament la memòria relativa a l’execució
dels estudis d’opinió de l’any anterior i els diputats del Parlament podran
demanar totes les dades al CEO per desenvolupar millor la seva tasca
parlamentària.
•

El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament
d'Economia i Finances.
El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ha atribuït al Departament
d'Economia i Finances, a més de les competències previstes en la
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normativa vigent, les d'energia, mines i consum.
L'ampliació de l'àmbit competencial del Departament d'Economia i
Finances comporta la necessitat d'efectuar una reestructuració parcial del
Departament, que es concreta en la creació de la Secretaria de Política
Financera, Competència i Consum i en la reestructuració de l’actual
Secretaria d’Economia, i que afecta també a la Secretaria General en
especial per l’atribució específica al Departament que l’esmentat decret fa
de la competència de la contractació pública.
Així doncs, amb l’aprovació d’aquest Decret, el Departament d’Economia i
Finances s’estructura en les unitats directives següents:
•

La Secretaria General, que s'estructura en els òrgans següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

La Direcció General de Pressupostos
La Direcció General de Tributs
La Direcció de Serveis
L'Assessoria Jurídica
La Direcció General de Contractació Pública
La Junta de Finances
L'Àrea de Programes Interdepartamentals
Els Serveis Territorials a Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre

El director/a del Programa per a la reforma de l'Administració Tributària
de Catalunya, amb rang orgànic de direcció general, depèn
jeràrquicament del secretari/ària general i actua sota la coordinació i
suport del director/a general de Tributs.
•

La Secretaria d'Economia, a la qual li corresponen les funcions
següents:
a) Elaborar estudis i propostes sobre l’economia catalana i els seus
sectors, l’economia estatal, europea i internacional
b) Elaborar estudis i propostes en matèria de finançament autonòmic i
sobre els programes d’inversió pública
c) Promoure les activitats d’investigació i anàlisi en matèries
econòmiques d’interès per a la Generalitat així com l’elaboració dels
plans i programes estadístics necessaris.
d) Proposar les orientacions que inspiren la política econòmica del
Govern i dur a terme l’impuls, la promoció i el seguiment d’iniciatives
econòmiques i programes de caràcter estratègic d’interès per a
l’economia catalana i la seva competitivitat; així com promoure noves
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línies i iniciatives de finançament per a l’activitat emprenedora i els
sectors econòmics de Catalunya.
e) Impulsar la col·laboració i l’actuació coordinada amb els òrgans i
agències públiques i privades que promouen la competitivitat de
l’economia catalana.
f) Vetllar pel compliment de les finalitats d’interès general dels
instruments financers públics o en participació de la Generalitat i la
seva coordinació amb els objectius de política econòmica del Govern.
g) Elaborar els programes i coordinar l’accés i la gestió dels fons
europeus a Catalunya, sens perjudici de les competències que
correspongui exercir a altres departaments gestors de fons.
h) Orientar i impulsar la política energètica i minera de la Generalitat de
Catalunya.
i) Donar suport i col·laborar amb les institucions econòmiques i els
òrgans de promoció econòmica de Catalunya en l’àmbit de les seves
competències.
j) Coordinar les actuacions dels ens adscrits al Departament a través de
la Secretaria d’Economia.

La Secretaria d'Economia s'estructura en els òrgans següents:
•

La Direcció General d'Anàlisi i Política Econòmica, que assumeix les
funcions i l’estructura previstes al Decret 66/2005, de 19 d’abril, de
reestructuració de la Direcció General de Programació Econòmica.

•

La Direcció General de Promoció Econòmica

•

La Direcció General d'Energia i Mines

A més, s'adscriuen al Departament d'Economia i Finances a través de
la Secretaria d'Economia els organismes següents:
a) Institut Català de Finances
b) Institut Català del Crèdit Agrari
c) Institut d'Estadística de Catalunya
L'Institut Català de l'Energia s'adscriu al Departament d'Economia i
Finances a través de la Direcció General d'Energia i Mines.
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•

La Secretaria de Política Financera, Competència i Consum. En crea
aquesta secretaria i se li atribueixen les funcions següents:
a) Representar el Departament en les matèries pròpies d'aquesta
Secretaria.
b) Elaborar propostes de directrius sobre polítiques en matèria de
política financera i patrimonial, tresoreria, assegurances i defensa de la
competència i consum.
c) Planificar i coordinar l'execució de les actuacions en matèria de
política financera i patrimonial, tresoreria, assegurances i defensa de la
competència i consum.
d) Coordinar les actuacions dels ens adscrits al Departament a través
de la Secretaria de Política Financera, Competència i Consum.
e) Les funcions que li siguin delegades.

La Secretaria de Política Financera, Competència i Consum s'estructura
en els òrgans següents:
a) La Direcció General de Política Financera i Assegurances
b) La Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
c) La Direcció General de Defensa de la Competència
d) La Subdirecció General de Tresoreria
S'adscriuen al Departament d'Economia i Finances a través de la
Secretaria de Política Financera, Competència i Consum els
organismes següents:
a) Agència Catalana del Consum
b) Tribunal Català de Defensa de la Competència

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
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•

El Govern ha aprovat un Decret de reestructuració del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques.
Mitjançant el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels Departaments
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’ha modificat
l’estructura organitzativa de la Generalitat. Aquesta modificació ha suposat
una reducció del nombre de departaments i una nova definició de les
seves competències.
D’altra banda, l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat
noves competències en matèria de planificació territorial i mobilitat. El
desenvolupament d’aquestes noves competències i la seva coordinació
amb altres organismes i administracions faran possible la construcció
d’una societat avançada, assegurant el bon desenvolupament econòmic i
social de Catalunya.
Així doncs, davant l'assumpció de les noves responsabilitats del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el Govern ha aprovat
avui aquest decret amb l'objectiu d'adaptar l’estructura actual i garantir
d'aquesta forma la correcta implementació en el desenvolupament de les
noves competències assumides.
Un aspecte a destacar del Decret és la creació d’una unitat directiva
encarregada de la política del sòl i l’estratègia territorial, i una altra
encarregada de desenvolupar les polítiques portuàries, aeroportuàries i
costaneres.
Així, la Secretaria per a la Mobilitat, amb rang orgànic de secretaria
general, té les funcions següents:
a) La coordinació de les polítiques i de les estratègies en matèria de
mobilitat.
b) La definició de les estratègies en política d'infraestructures relacionades
amb la mobilitat, transports terrestres, ports, aeroports, carreteres i
autopistes, i la seva coordinació amb les polítiques d'ordenació
territorial de la Secretaria per a la Planificació Territorial i les d'altres
administracions i ens.
c) La definició de la política dels serveis de transport.
d) L’impuls de la gestió del domini públic marítimoterrestre en l’àmbit de
les competències de la Generalitat.
e) La promoció i el desenvolupament dels centres logístics integrals.
f) La promoció i el foment de la intervenció d'altres administracions
públiques i dels agents econòmics i socials en els plans i els programes
inclosos en el seu àmbit d'actuació.
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g) La promoció, direcció i coordinació de les polítiques d'infraestructures
relacionades amb la mobilitat i la seva gestió i execució.
h) La direcció i la coordinació de l’execució de les funcions que la
normativa vigent atribueixi a la Delegació del Govern en les societats
concessionàries d'autopistes.
i) La participació en els organismes que exerceixen funcions sobre les
infraestructures i serveis del transport situats a Catalunya.
j) La direcció funcional dels serveis territorials del Departament, en allò
que els correspongui per raó de la matèria.
k) Qualsevol altra funció que se li encomani.
De la Secretaria per a la Mobilitat depenen les unitats següents:
a) La Direcció General de Ports, Aeroports i Costes.
b) La Direcció General del Transport Terrestre.
c) La Direcció General de Carreteres.
Es relacionen amb el Departament, mitjançant aquesta Secretaria, els ens i
consorcis següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.
Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (CIMALSA).
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT).
Ports de la Generalitat.
Túnel del Cadí, SAC.
Túnels i accessos a Barcelona, SAC (TABASA).
Catalunya Carsharing, SA.
Consorci Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
Consorci Port de Mataró.
Centre d’Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT).
Tots els altres ens que desenvolupin funcions en l’àmbit competencial
de la Secretaria per a la Mobilitat.

A més, el Decret crea el Programa per a la Mobilitat i Grans
Infraestructures, adscrit a la Secretaria per a la Mobilitat, que té com a
finalitat desenvolupar el marc legal vigent en matèria de mobilitat i impulsar
la planificació d’infraestructures relacionades amb la mobilitat, de manera
coordinada amb la resta d’ens competents per raó de la matèria.
D’altra banda, la Secretaria per a la Planificació Territorial, amb rang
orgànic de secretaria general, té les funcions següents:
a) La planificació, la coordinació, l’impuls i el seguiment de les polítiques
d’ordenació territorial, d’urbanisme, del sòl, de muntanya, del litoral i de
paisatge.
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b) L’impuls, la formulació i, si escau, la revisió i la modificació del Pla
Territorial General i dels plans territorials; així com la definició de
l’orientació estratègica del desenvolupament d’aquests plans, una
vegada hagin estat aprovats pel Govern.
c) L’impuls, la formulació i, si escau, la revisió i la modificació dels plans
directors urbanístics i d’altres instruments de planificació urbanística
supramunicipal que se li encarreguin.
d) L’impuls de les polítiques de paisatge.
e) La direcció i la coordinació de les polítiques de millora de barris, viles i
àrees urbanes que requereixen d’una atenció especial, sens perjudici
de les competències en matèria de rehabilitació d’habitatges i
remodelació d’edificis d’habitatges i conjunts d’habitatges del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
f) La direcció estratègica, la supervisió i el control de l’execució dels plans
i programes que desenvolupin l’Institut Cartogràfic de Catalunya,
l’Institut Geològic de Catalunya i, en tot allò que correspongui a les
competències del Departament, l’Institut Català del Sòl.
g) L’elaboració dels documents i l’emissió dels informes que li siguin
requerits, respecte els altres àmbits i expedients que puguin afectar la
planificació territorial.
h) La promoció i el foment de la intervenció d’altres administracions
públiques i dels agents econòmics i socials en els plans i els programes
inclosos en el seu àmbit d’actuació.
i) La participació en els organismes que exerceixen funcions sobre la
planificació territorial a Catalunya.
j) La direcció funcional dels serveis territorials del Departament, en allò
que els correspongui per raó de la matèria.
k) Qualsevol altra funció que se li encomani.
De la Secretaria per a la Planificació Territorial depenen les direccions
generals següents:
a) La Direcció General d’Actuacions Estratègiques i Política de Sòl.
b) La Direcció General d’Urbanisme.
c) La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.
Resten adscrits al Departament mitjançant la Secretaria per a la
Planificació Territorial, l’Institut Geològic de Catalunya i l’Institut Cartogràfic
de Catalunya. Així mateix, queda adscrit administrativament a la Secretaria
per a la Planificació Territorial el Registre Cartogràfic de Catalunya.
Es relacionen amb el Departament, mitjançant la Secretaria per a la
Planificació Territorial, els ens i els consorcis següents:
a) Institut de Geomàtica de Catalunya.
b) Institut d’Estudis Territorials.
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c)
d)
e)
f)

Centre Internacional de Recursos Costaners.
Observatori del Paisatge.
Institut per al Desevolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE).
Institut per al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
(IDAPA).
g) Tots els altres ens que desenvolupin funcions en l’àmbit competencial
de la Secretaria per a la Planificació Territorial.
Finalment, es crea el Programa de Planejament Territorial, adscrit a la
Secretaria per a la Planificació Territorial, que té com a finalitat impulsar la
formulació i la coordinació dels instruments de planejament territorial.

•

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es declara l'ocupació urgent dels
béns i drets afectats per les obres del projecte de la nova carretera Vic Olot. Carretera C-37, PK 167+700 al 172+100. Tram: boca nord del túnel
de Bracons - Sant Esteve d'en Bas (la Vall d'en Bas, Garrotxa).
La nova carretera estarà formada per dos carrils de 3,5 metres d’amplada i
dos vorals de 2,5 metres. En el tram amb via lenta, es formen tres carrils
de 3,5 metres i dos vorals d’1,5 metres. En els túnels i falsos túnels la via
tindrà tres carrils de 3,5 metres, dos vorals de 0,50 metres, dues voreres
de 0,6 metres i una mitjana d’1 metre.

En aquests treballs cal remarcar la construcció de túnels i viaductes per tal
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de minimitzar l’impacte de la nova carretera en l’entorn; així, un 60% del
traçat, uns 2,4 quilòmetres, transcorre en túnel o viaducte. En aquest
sentit, destaca el túnel de la Codina, que tindrà una longitud de 1.450
metres. D’altra banda, es construirà el fals túnel de la Famada, de 122
metres, i el fals túnel de la Carrera de 94 metres, situats a prop de la boca
nord del túnel de Bracons.
Les obres inclouen el viaducte de mas Rubió, que tindrà 565 metres de
longitud i estarà format per una estructura mixta d’acer i formigó que
constarà de 9 trams. Aquest viaducte evitarà l’impacte que suposaria la
construcció d’un terraplè d’uns 30 metres d’altura, que és l’alçada de la
carretera sobre la Vall d’en Bas en aquesta zona.
Altres estructures previstes són: el pont sobre la riera de Joanetes, de 39
metres, situat al principi de l’obra; el pas sobre el torrent de la Roqueta, de
32 metres; i el viaducte sobre el Fluvià, de 90 metres, al final de l’actuació.
D’altra banda, les obres inclouen la formació d’una variant de 920 metres
de longitud, que permetrà millorar la connectivitat de can Trona i els nuclis
situats a l’entorn de la carretera. Aquesta variant tindrà dos carrils de 3
metres d’amplada i dos vorals de 0,5 metres.
Així doncs, l’eix Vic-Olot per Bracons es configura com la principal via de
comunicació de la Garrotxa i Osona. Un primer tram, format per les noves
carreteres de Vic a Manlleu i de Manlleu a Torelló, ja està construït.
Actualment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques té en
marxa la nova carretera entre Torelló i la Vall d’en Bas, amb una longitud
de 19 quilòmetres. D’aquests, 10,6 se situen a Osona, 4,3 pertanyen al
túnel de Bracons i uns altres 4,1 quilòmetres se situen a la banda de la
Garrotxa, corresponents al tram adjudicat avui.
El Govern, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, va introduir un conjunt de millores al projecte amb la finalitat de
minimitzar l’impacte ambiental i territorial de l’actuació. L’increment de la
part de l’obra en túnel i viaducte, dels 800 inicials als 2.400 previstos ara,
és una de les principals modificacions. En aquest sentit, cal remarcar
també la reducció de pendents i carrils de circulació, dels quatre plantejats
inicialment a dos –amb un tercer addicional per a l’avançament de vehicles
pesants en la major part del recorregut.
En el cas del tram d’Osona, entre Torelló i la boca sud del túnel de
Bracons, les millores adoptades no van fer necessari modificar el traçat de
la carretera i les obres estan en execució. Pel que fa al tram a la Garrotxa,
superada la tramitació corresponent, ja estan en execució els treballs a la
boca nord del túnel de Bracons.
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Actualment, estan en execució les obres del tram de l’eix Vic – Olot entre
Torelló i la boca nord del túnel de Bracons. Aquestes obres, que compten
amb un pressupost de 187 milions d’euros, finalitzaran la primavera de
2008. En aquest tram, s’han executat quatre dels cinc túnels previstos i un
viaducte, alhora que s’han construït els estreps i les piles de dos viaductes
més.
Quant a les obres al túnel de Bracons, s’han perforat 3 quilòmetres des de
la boca sud. A la boca nord, ha començat la perforació del túnel principal i
s’han excavat 60 metres de la galeria d’evacuació.
D’altra banda, ha conclòs recentment el període d’informació pública dels
estudis de les variants de les Preses i Olot, que permetran connectar la
nova carretera de Bracons i la C-63 (de Santa Coloma de Farners a Olot)
amb l’Eix pirinenc, al nord d’Olot. En aquests moments, el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques està analitzant les al·legacions
presentades.
Les obres d’aquest nou tram de l’eix Vic – Olot, de 4,1 quilòmetres de
longitud, entre la boca nord del túnel de Bracons i la variant de Sant Esteve
d’en Bas han estat adjudicades aquest mes de desembre per un import de
63,5 milions d’euros. Les obres en aquest tram, amb un traçat més
respectuós amb l’entorn que el plantejat inicialment, començaran la
primavera de 2007 i tindran una durada de 20 mesos.
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

•

El Govern ha aprovat un Decret de reestructuració del Departament
d’Educació.
Mitjançant el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments
de l’Administració de la Generalitat, s’atribueix al Departament d’Educació
les competències en matèria de política educativa en l’àmbit de
l’ensenyament no universitari.
Així doncs, el Govern ha aprovat avui aquest Decret de reestructuració del
Departament per tal de dotar-lo dels instruments suficients per millorar la
qualitat del sistema i els resultats educatius, formatius i acadèmics, que
s’hi obtenen.
D’aquesta manera les línies més significatives que haurà d’impulsar i
facilitar la nova estructura del Departament se centren en:
o Primer, garantir la prestació del servei educatiu en les millors
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condicions.
o Segon, potenciar la innovació que és capaç de produir el mateix
sistema, tant des del punt de vista de continguts com, molt
especialment, en les formes organitzatives en les aules, en els
centres i en la seva interacció amb l’entorn.
o Tercer, potenciar les tecnologies de la informació i les
comunicacions, tant en el procés educatiu -aprenentatge de
l’alumnat i ensenyament del professorat-, com en la millora de la
presa de decisions i de gestió interna del Departament.
o Quart, impulsar la descentralització de l’administració educativa, tot
implicant a la vegada els ajuntaments.
o I, cinquè, prioritzar la planificació i l’avaluació com a instruments que
han de guiar les decisions estratègiques a prendre per assolir un
sistema educatiu d’excel·lència.
Més específicament, amb aquesta reestructuració es persegueixen les
finalitats següents, que caldrà inserir en el camí cap el desplegament i
aplicació de la LOE i la preparació de la Llei d’educació de Catalunya:
I) Potenciar la millora dels centres educatius públics amb especial
atenció a la creació i desenvolupament progressiu d’àmbits d’autonomia
de gestió i responsabilitat de decisió en els centres educatius públics.
II) Impulsar els elements d’ordenació de la Formació Professional per
tal de continuar els processos d’integració dels diversos subsistemes de
què consta, i els elements d’ordenació dels ensenyaments artístics,
esportius, d’idiomes i de formació permanent per tal d’optimitzar el
conjunt de l’oferta formativa corresponent.
III) Potenciar i orientar l’acció dels elements i recursos per a la
innovació del sistema, entre d’altres, formació del professorat, serveis
educatius, transformació de l’oferta d’educació especial, aplicació de les
TIC als processos d’ensenyament i aprenentatge.
IV) Dotar-se d’una suficient concentració dels àmbits de provisió dels
recursos humans, econòmics i materials per a la prestació del servei
educatiu per tal de simplificar els processos de descentralització i, si
escau, cogestió amb els ajuntaments, d’aquests recursos, així com per
poder-hi introduir les reformes requerides per la LOE i, en el seu
moment, per la futura Llei d’educació de Catalunya.
V) Sistematitzar, simplificar i reduir en el temps la resposta a les
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incidències individuals en la vida escolar de l’alumnat i els procediments
d’obtenció de les autoritzacions administratives en els casos que sigui
normativament pertinent.
Tanmateix, la complexitat de l’Administració educativa aconsella introduir
els canvis en la seva organització de manera gradual sense renunciar,
d’inici, a marcar les línies que l’han de definir i orientar. És per això que en
aquesta disposició es mantenen intactes els òrgans i unitats
administratives del rang de subdireccions generals en avall, s’adscriuen
transitòriament a les unitats directives que es creen i se’n mantenen les
funcions, en els termes que s’indiquen en una disposició transitòria, fins
que una posterior disposició del mateix rang que l’ha de seguir no completi
la reestructuració que ara s’inicia.
Així, amb aquest Decret el Departament d’Educació exerceix les seves
funcions mitjançant els òrgans següents:
-

La Secretaria General, de la qual en depenen:






-

La Secretaria de Polítiques Educatives, a qui li correspon la
coordinació dels òrgans i unitats directives que en depenen,
l’elaboració de propostes i línies d’actuació en matèria d’ordenació i
innovació del sistema educatiu, l’impuls dels plans i programes
gestionats per les unitats directives que en depenen i la superior
direcció de la Inspecció d’Educació. Li correspon també la
presidència i impulsió de les Juntes de Directors, articulades d’acord
amb la normativa vigent. D'aquesta en depenen:





•

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.
La Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa.
S’adscriu a aquesta la Subdirecció General d’Escolarització i
Gestió dels Serveis a l’alumnat.
La Direcció de Serveis
La Inspecció de Serveis
L’Assessoria Jurídica

La Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat
La Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats.
La Direcció General d’Innovació
La Inspecció d’Educació

El Govern ha aprovat l’acord de gestió de la borsa de treball de primària
durant el curs 2006-2007 acordada a la Mesa sectorial de negociació del
personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya.
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El fort creixement de la plantilla de mestres en els col·legis públics
d'educació infantil i primària el curs 2006-2007 ha provocat el conseqüent
increment del nombre d'interins nomenats en vacants de mestres en totes
les comarques de Catalunya.
Aquest fet ha generat una redistribució dels efectius de mestres
disponibles en la borsa de treball del curs 2006-2007 per cobrir
substitucions, de forma diferent de la del curs anterior en tots els serveis
territorials, tant des del punt de vista de la distribució comarcal com,
especialment, en la distribució funcional d'algunes especialitats, com
anglès, música, audició i llenguatge i educació especial.
Per al millor aprofitament dels recursos humans disponibles en la borsa de
treball de primària durant el curs 2006-2007, i per tal de garantir la
cobertura de les substitucions que es produeixin en les diferents
comarques, convé introduir modificacions en el procediment de gestió de
l'esmentada borsa que permetin garantir la prestació del servei públic de
l'educació i la qualitat de l'ensenyament públic.
És per això que el 15 de setembre d’enguany la Mesa sectorial de
negociació del personal docent no universitari, l'Administració de la
Generalitat i les organitzacions sindicals FE CCOO, FETE-UGT i USTECSTEs.IAC han arribat a un acord sobre la gestió de la borsa de treball de
primària durant el curs 2006-2007, i el 9 d'octubre l'Administració de la
Generalitat i les organitzacions FE CCOO i FETE-UGT han arribat a un
segon acord sobre noves mesures complementàries de les previstes a
l’esmentat acord.
Així doncs, el Govern ha aprovat els acords de Mesa sectorial de
negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de
Catalunya sobre la gestió de la borsa de treball de primària durant el curs
2006-2007, i mesures complementàries.
Per tant, amb l’aprovació del present acord, es regulen:
-

Els nomenaments anuals per cobrir substitucions de mestres en un
àmbit comarcal, per tal de garantir la cobertura de les substitucions de
mestres en les diferents comarques de Catalunya.
Així mateix, si durant el curs 2006-2007 hi ha algunes especialitats en
les quals no es disposa de prou aspirants disponibles dels col·lectius
existents per cobrir les necessitats previstes per a la resta del curs,
s'obrirà, per a aquestes especialitats, una nova convocatòria de
concurs públic per formar part de la llista per cobrir places vacants i
substitucions en règim d'interinitat i completar així la llista esmentada
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amb nous aspirants.
Per tal de garantir el cobriment de les vacants i substitucions de
mestres en aquelles especialitats en les quals no existeix un nombre
suficientment elevat de mestres especialistes disponibles en la borsa
de treball en els diferents serveis territorials, l'ordre d'actuació dels
aspirants en els actes públics es farà atenent primer les necessitats a
cobrir en aquestes especialitats:
-

Tanmateix, el professorat interí o substitut que havia prestat tres anys
de serveis a 31 d'agost de 2004 i que ha estat treballant durant els
cursos 2004-2005 i 2005-2006, podrà acollir-se a les garanties de
continuïtat com a interí previstes a l’acord subscrit entre el Departament
d'Educació i Universitats i CCOO.

Amb la finalitat de millorar la gestió de la borsa de substituts, han estat
aprovades mesures complementàries a les previstes en l'Acord de Mesa
sectorial de 15 de setembre de 2006:
1.- Ampliació de les quotes de nomenaments anuals per cobrir
substitucions de mestres en un àmbit comarcal.
2.- Nomenament de professors especialistes de la borsa de secundària per
a cobrir substitucions:
o
o
o
o
o

Substitucions de mestres especialistes.
Substitucions de mestres d'educació infantil.
Substitucions de mestres destinats en l'educació primària.
Activitats de formació i assessorament.
Acceptació voluntària dels nomenaments en centres de primària.

3.- Ampliació de la dedicació al personal docent ja nomenat a mitja
jornada (tant en vacant com en substitució).
4.- Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions: els serveis territorials
prioritzaran, en el moment d'oferir les vacants i substitucions de primària, la
major duració de la vacant o substitució, i la jornada sencera per davant de
la mitja jornada.
5.- Nova convocatòria de la borsa de secundària.

DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

•

El Govern ha aprovat el Projecte de llei del Consell de la Cultura i de les
Arts de Catalunya.
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El Projecte de llei del Consell de la Cultura i les Arts de Catalunya és fruit
d’un llarg procés de debat, reflexió i consens amb el sector cultural del
país. Amb aquest Projecte de llei es dóna llum verda a la creació del
Consell, com a ens representatiu del gran pacte cultural que dóna pas a un
model de gestió cultural més participat per part dels creadors.
Com posa de manifest l’exposició de motius, 25 anys després de la
recuperació de les llibertats democràtiques, la societat catalana ha assolit
un grau de maduresa i unes transformacions profundes que plantegen
nous reptes als quals cal fer front amb noves formulacions. El Consell és
una resposta a aquestes noves necessitats: a través d’ell, els creadors es
doten d’un canal de participació efectiva en la definició i gestió de les
polítiques culturals públiques.
Així doncs, el Govern aprova avui el Projecte de llei del Consell de la
Cultura i de les Arts de Catalunya.
El Consell de la Cultura i de les Arts es configura com una entitat de dret
públic, amb personalitat jurídica pròpia i s’adscriu al Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació amb el qual establirà relació a través de
la figura del contracte programa. El Contracte programa inclourà, com a
mínim, la definició anual dels objectius a assolir, la previsió de resultats a
obtenir i els instruments de seguiment i control a què la seva activitat s’ha
de sotmetre durant la vigència del contracte.
Per tal de poder assolir els seus propòsits, el Projecte de llei del Consell de
la Cultura i de les Arts preveu, entre d’altres, les funcions següents:
-

-

-

Elaborar l'informe anual sobre l'estat de la cultura del país.
Informar al Govern sobre l'estat de l'educació en la cultura i,
especialment, de l'ensenyament de les professions vinculades a la
cultura.
Participar en l'elaboració del Programa marc de Cultura, per tal de
definir les línies estratègiques i els objectius nacionals.
Informar preceptivament sobre els avantprojectes de llei que incideixin
sobre temes de política cultural o artística.
Elaborar dictàmens i formular recomanacions en matèria de cultura i
política cultural a instància dels departaments de l'Administració de la
Generalitat. En tot cas, la creació de nous organismes o equipaments
culturals de caràcter nacional ha de ser objecte d'informe preceptiu.
Decidir sobre la destinació del Fons de promoció i foment a la creació
artística i cultural.
Concedir els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
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El Consell de la Cultura i de les Arts de Catalunya es dotarà anualment
d’un Fons de promoció i foment a la creació artística i cultural, atribuït pel
Govern a través del pressupost del Departament competent en matèria de
cultura, d’acord amb el Programa marc de Cultura.
Pel que fa als òrgans de Govern del Consell de la Cultura i de les Arts de
Catalunya, aquests són el Plenari, la Presidència, la Vicepresidència, la
Direcció i la Comissió d'Ajuts.
El Plenari és l’òrgan superior del Consell de la Cultura i de les Arts de
Catalunya i li correspon les màximes facultats de direcció de les activitats
del Consell. Estarà integrat per catorze membres nomenats pel Parlament
de Catalunya, entre persones amb experiència i reconegut prestigi en
l’àmbit cultural. La llista de membres del Consell que ha d’aprovar el
Parlament l’elaborarà la Presidència de la Generalitat. Els representants
dels sectors culturals faran arribar propostes per tal que puguin ser preses
en consideració.
La persona titular de la Presidència del Consell, que ho és també del
Plenari, és nomenada per la Presidència de la Generalitat, escoltat el
Plenari, d’entre els seus membres. Pel compliment de les seves funcions la
Presidència compta amb la col·laboració d’una Vicepresidència, escollida
pel Plenari d’entre els seus membres. La Vicepresidència substitueix la
Presidència en cas d’absència, de vacant o de malaltia.
La Direcció serà nomenada pel Govern a proposta del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació.
Tanmateix es constituirà un òrgan col·legiat encarregat de decidir la
concessió dels ajuts del Consell, anomenat Comissió d’Ajuts.
•

El Govern ha aprovat el Decret d'estructuració del Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació.
El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que el
Departament de Cultura passa a denominar-se Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació.
A les competències que tenia atribuïdes el Departament de Cultura
s'afegeix l'activitat reguladora dels mitjans de comunicació públics i la
relació amb els mitjans de comunicació de la Generalitat, les quals fins ara
eren exercides pel Departament de la Presidència.
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Conseqüentment, cal definir ara la nova estructura del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació, i és per això que el Govern ha aprovat
avui aquest Decret d’estructuració del Departament.
Així doncs, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
s’estructura en:
o
o
o
o

Les unitats d'assistència i suport al/a la conseller/a.
La Secretaria General.
La Secretaria de Cultura.
La Secretaria de Mitjans de Comunicació.

A més, romanen adscrites al Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, en els termes que estableix aquest Decret, les entitats
públiques següents:
o
o
o
o
o
o

L'Institut Català de les Indústries Culturals.
L'Entitat Autònoma de Difusió Cultural.
La Institució de les Lletres Catalanes.
La Biblioteca de Catalunya.
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
L'Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia.

D’altra banda, passen a relacionar-se amb el Govern o l'Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió.
Territorialment, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació passa
a estructurar-se de la manera següent:
o Els Serveis Territorials a Barcelona, l'àmbit territorial dels quals és el
de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès,
el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
o Els Serveis Territorials a Girona, l'àmbit territorial dels quals és el de
les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el
Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva.
o Els Serveis Territorials a Lleida, l'àmbit territorial dels quals és el de
les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, la
Segarra, el Segrià i l'Urgell.
o Els Serveis Territorials a Tarragona, l'àmbit territorial dels quals és
el de les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès,
la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
o Els Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, l'àmbit territorial dels
quals és el de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta
i la Ribera d'Ebre.
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o Els Serveis Territorials a la Catalunya Central, l'àmbit territorial dels
quals és el de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà,
Osona i el Solsonès.
o Els Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran, l'àmbit territorial dels
quals és el de les comarques d'Era Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, l'Alt
Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.
De la Secretaria General depenen els òrgans següents:
• La Direcció de Serveis.
• L'Oficina de Planificació Estratègica.
• El Gabinet Tècnic.
• L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de
19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre,
pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya.
• Els Serveis Territorials a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, les
Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i a l'Alt Pirineu i Aran.
• El Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya.
A l'Oficina de Planificació Estratègica, de nova creació, li corresponen les
funcions següents:
a) L'elaboració d'informació per a la planificació estratègica de les
polítiques culturals i de comunicació.
b) La proposta de criteris generals d'ordenació i planificació dels serveis
culturals i socioculturals que constitueixen les prestacions del sistema
cultural públic.
c) La coordinació dels processos d'elaboració dels plans directors que el
Departament promogui.
d) La generació d'un sistema d'informació de base per a la realització
d'estudis sobre l'oferta i el consum cultural, així com l'estat del sistema
cultural i de comunicació del país.
e) L'impuls de la generació i el desenvolupament de projectes transversals
amb la resta de departaments i organismes de la Generalitat.
f) Les relacions de cooperació cultural i de comunicació en l'àmbit
internacional.
g) La promoció de la innovació en matèria de programes culturals i de
comunicació, així com l'avaluació dels seus resultats.
h) L'impuls d'estudis i debats en els àmbits que són competència del
Departament.
i) Les altres funcions que li assigni la persona titular de la Secretaria
General.
A més, aquesta Oficina coordina l'actuació del Gabinet Tècnic en l'àmbit de
la planificació, l'avaluació, l'establiment de criteris tècnics i el control.
Un altre aspecte a destacar del Decret és que es crea la Secretaria de
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Cultura, a la qual corresponen les funcions següents:
a)
b)

c)
d)

La representació del Departament en les matèries pròpies d'aquesta
Secretaria.
L'elaboració de les línies d'actuació i coordinació de les unitats
orgàniques que en depenen, per tal d'assolir la màxima eficàcia en
l'execució de les polítiques públiques en els àmbits de la promoció i
la difusió cultural, el patrimoni cultural, les indústries culturals, la
cultura popular i tradicional catalana, els equipaments culturals, la
cooperació cultural i les biblioteques.
El disseny i proposta de la política del Govern que permeti la
consolidació del mercat cultural català.
L'exercici d'aquelles altres funcions que li assigni la normativa vigent
o que el/la conseller/a o el/la secretari/ària general li puguin delegar.

D’aquesta Secretaria en depenen els òrgans següents:
a) La Direcció General del Patrimoni Cultural
b) La Direcció General de Cooperació Cultural
c) El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
L'Institut Català de les Indústries Culturals, l'Entitat Autònoma de Difusió
Cultural i la Institució de les Lletres Catalanes resten adscrits al
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació mitjançant la Secretaria
de Cultura.
A més, es crea la Secretaria de Mitjans de Comunicació, a la qual
corresponen les funcions següents:
a)

La representació del Departament en les matèries pròpies d'aquesta
Secretaria.

b)

El suport i assistència a la persona titular del Departament en
l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de
comunicació.

c)

La coordinació de la relació entre el Govern i els mitjans de
comunicació de l'àmbit de les publicacions periòdiques impreses i
digitals, emissores de ràdio i televisió, la producció de continguts
periodístics i audiovisuals, i de la participació de la Generalitat en el
sector.

d)

L'estudi, proposta i execució de la política general sobre mitjans de
comunicació i les activitats de foment que se'n derivin.
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e)

El disseny i proposta de la política del Govern que fomenti la
consolidació de l'espai català de comunicació.

f)

La vehiculització de les relacions amb el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya.

g)

L'exercici d'aquelles altres funcions que li assigni la normativa vigent
o que el/la conseller/a o el/la secretari/ària general li puguin delegar.

La persona titular de la Secretaria de Mitjans de Comunicació exerceix la
secretaria dels Premis Nacionals de Radiodifusió, Televisió, Internet i
Telecomunicacions.
La Secretaria de Mitjans de Comunicació s'estructura en els òrgans
següents:
a) La Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals
b) L'Àrea d'Innovació i Cooperació amb els Mitjans de Comunicació
Així, mitjançant aquest Decret es crea la Direcció General de Comunicació
i Serveis de Difusió Audiovisuals, que assumeix l'estructura de la
Subdirecció General de Mitjans Audiovisuals, i a la qual corresponen les
funcions següents:
a) L'elaboració i proposta de la normativa referent a l'ordenació i
regulació dels serveis audiovisuals.
b) La regulació i l'impuls del procés de migració a la tecnologia digital
dels mitjans de comunicació audiovisuals que actuen amb títols
d'habilitació atorgats per la Generalitat de Catalunya per tal de
consolidar en aquest àmbit l'espai català de comunicació.
c) La tramitació i l'atorgament, si escau, dels títols d'habilitació dels
serveis audiovisuals quan correspongui atorgar-los a la Generalitat
de Catalunya.
d) El manteniment de les relacions del Departament amb el Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, per a l'exercici de les funcions que
corresponen a aquest organisme.
e) El manteniment de les relacions de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya amb els operadors de radiodifusió i de qualsevol
servei de comunicació audiovisual.
f) L'exercici de les facultats de control i sanció en matèria de mitjans
de comunicació audiovisuals, àdhuc les de control de la legalitat de
les formes de gestió dels operadors de mitjans audiovisuals quan
operin amb un títol d'habilitació atorgat per la Generalitat. De les
anteriors funcions s'exclouen les que són competència del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya.
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g) La tramitació de negocis jurídics sobre títols d'habilitació per a la
gestió d'emissores de ràdio i de televisió.
h) L'organització dels Premis Nacionals de Radiodifusió, Televisió,
Internet i Telecomunicacions.
i) Les que deriven, en aquest àmbit, de les lleis 25/1994, de 12 de
juliol, i 22/1999, de 7 de juny, i totes les que li atribueixen les
disposicions vigents.
j) Qualssevol altres que l'ordenament jurídic atribueixi a la Generalitat
de Catalunya que no estiguin específicament assignades a altres
autoritats, en el que sigui relatiu al sector dels mitjans audiovisuals i
els seus continguts. Les funcions atribuïdes a la Direcció General
de Mitjans Audiovisuals no inclouen les que corresponen al Consell
de l'Audiovisual de Catalunya.
k) Les altres funcions que li assigni la persona titular de la Secretaria
de Mitjans de Comunicació.
Així mateix, es crea l'Àrea d'Innovació i Cooperació amb els Mitjans de
Comunicació, que assumeix l'estructura del Gabinet de Comunicació
Estratègica, i a la qual corresponen les funcions següents:

a)

El suport en l'estudi i proposta de la política general sobre mitjans
de comunicació i les activitats de foment que se'n derivin.

b)

La coordinació de les relacions del Govern amb els sectors
professionals i les empreses dels mitjans de comunicació.

c)

L'organització de les activitats de foment en l'àmbit de la
comunicació.

d)

La gestió de la participació de la Generalitat a les empreses i
entitats de l'àmbit dels mitjans de comunicació.

e)

Les funcions de suport que no tingui assignades la Direcció General
de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals.

f)

Les altres funcions que li assigni la persona titular de la Secretaria
de Mitjans de Comunicació.

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

•

El Govern ha aprovat el Decret de convocatòria d’eleccions a les cambres
agràries de Catalunya.
Les eleccions a les cambres agràries de Catalunya tenen com a objecte la
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determinació de les organitzacions professionals agràries més
representatives que en l’àmbit territorial de Catalunya exerciran la
representació institucional davant les administracions públiques.
Aquest és un procés que, d’acord amb la normativa vigent, ha de ser
convocat cada 4 anys (les darreres eleccions van tenir lloc l’1 de desembre
de 2002).
Així doncs, el Govern ha aprovat avui el Decret de convocatòria
d’eleccions a les cambres agràries de Catalunya.
Aquestes eleccions s’instrumenten a partir de l’elecció de 25 membres que
conformen els plens de cadascuna de les 4 cambres agràries territorials
catalanes.
En concret, les eleccions a cambres agràries de Catalunya tindran lloc el
dia 25 de febrer de 2007.
La campanya electoral tindrà una durada de quinze dies naturals,
començarà a les 0 hores del dia 9 de febrer de 2007 i finalitzarà a les 24
hores del dia 23 de febrer de 2007.

DEPARTAMENT DE TREBALL

•

El Govern ha aprovat el Decret d’estructuració del Departament de Treball.
El passat 28 de novembre el Govern va aprovar el Decret 421/2006, pel
qual es modificava la relació de Departaments del Govern així com la
distribució de competències entre els mateixos. Entre altres canvis, aquest
Decret estableix que el Departament de Treball i Indústria passa a
denominar-se Departament de Treball.
Aquesta modificació afecta també a l’atribució de competències que fins
aleshores eren pròpies del Departament de Treball i Indústria, de forma
que el nou Departament de Treball conserva aquelles referides als àmbits
de les relacions laborals, l’ocupació, l’economia social, les cooperatives,
l’autoocupació i la formació ocupacional i contínua, i deixa de ser
competent en matèria d’Indústria –que passa al nou Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa-, Energia i Consum –que passen al
Departament d’Economia i Finances.
La nova denominació i marc competencial del Departament fa necessària
la proposta i aprovació d’una nova estructura organitzativa, és a dir, d’un
Decret d’estructuració del Departament de Treball que ha aprovat avui el
Govern, a proposta de la consellera de Treball.
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Segons aquest nou Decret, el Departament de Treball, sota la direcció
del/de la conseller/a, s'estructura en els òrgans següents:
a) La Secretaria General.
b) La Direcció General de Relacions Laborals.
c) La Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació.
A més, resten adscrits al Departament de Treball, els organismes
següents:
-

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
L'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Així mateix, el Consorci per a la Formació Contínua es vincula al
Departament mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya.
El Decret d’estructura del Departament de Treball conté, com a novetat
important, la creació del Programa d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball,
adscrit al/a la conseller/a, que té com a finalitat elaborar i impulsar les
propostes d'actuació del Departament per promoure la igualtat dels
ciutadans i ciutadanes en l'accés al món laboral.
Més concretament, aquest Programa tindrà les funcions següents:
a) Elaborar propostes d'actuació del Departament per impulsar la igualtat
en l'accés al món laboral, amb especial atenció a la segregació homedona, en coordinació amb l'Institut Català de les Dones, així com als
col·lectius en risc d'exclusió del mercat laboral.
b) L'impuls de polítiques que afavoreixin la progressió professional de les
dones treballadores i els plans d'igualtat en les empreses.
c) La proposta de mesures i programes per compatibilitzar la vida personal
i laboral.
d) Promoure accions formatives que facilitin l'accés de les dones als
càrrecs de direcció a les empreses i a l'administració pública, així com a
les ocupacions amb subrepresentació de dones.
e) Proposar, en coordinació amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, el
sorgiment de nous perfils professionals relacionats amb els nous jaciments
d'ocupació, afavorint així la diversificació de les eleccions professionals de
les dones.
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f) Promoure mesures per a la integració en el mercat de treball dels
ciutadans i ciutadanes en situació de risc d'exclusió sociolaboral, així com
la inserció de persones discapacitades.
g) Promoure la igualtat dels treballadors estrangers i la diversitat i no
discriminació en el món del treball.

Finalment, amb l’aprovació d’aquest Decret, els serveis territorials del
Departament de Treball i Indústria a Barcelona, Girona, Lleida Tarragona,
Pirineu i Val d’aran i Catalunya Central, passen a denominar-se Serveis
Territorials del Departament de Treball.
DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA

•

El Govern ha aprovat el Decret d'estructuració del Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa.
Mitjançant el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació,
denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya es crea el Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa.
Amb l'entrada en vigor del Decret esmentat es fa necessari regular
l'estructura del Departament per tal de fer-lo operatiu i és per aquest motiu
que el Govern ha aprovat avui aquest Decret d'estructuració.
Així, el Departament s'estructura en els òrgans següents:
a) La Secretaria General, que s'estructura en:
-

La Direcció de Serveis.
El Gabinet Tècnic.
L'Assessoria Jurídica.
L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE)
Els serveis territorials a Barcelona, l'Alt Pirineu i Aran, la
Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de
l'Ebre.

b) La Secretaria de Comerç i Turisme, que es configura com a secretaria
sectorial i s'estructura en:
-

La Direcció General de Comerç.
La Direcció General de Turisme.
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c) La Secretaria d'Indústria i Empresa, que es configura com a secretaria
sectorial i li corresponen les funcions següents:
-

L'elaboració de les propostes de directrius sobre les polítiques
relacionades amb la recerca, el desenvolupament i la innovació
empresarial/industrial, el desenvolupament industrial i tecnològic en
general, i sobre la competitivitat i la seguretat industrial.

-

Planificar les propostes estratègiques en matèria de política
industrial.

-

Supervisar l'execució de les polítiques industrials i coordinar
l'actuació dels òrgans que té adscrits i del Registre d'Establiments
Industrials de Catalunya.

-

Dirigir i coordinar les tasques de planificació, foment i anàlisi en
matèria de seguretat industrial, així com elaborar propostes i
programes d'actuació en aquestes àrees.

-

Dirigir i fer el seguiment de les entitats d'inspecció i control
reglamentari i de la Inspecció Tècnica de Vehicles, i també la dels
seus inspectors i interventors en l'aplicació de les reglamentacions
específiques.

-

Resoldre, quan s'escaigui, els recursos contra acords o resolucions
d'òrgans jeràrquicament inferiors.

-

Les altres funcions que li siguin delegades pel/per la titular del
Departament.

De la Secretaria d'Indústria i Empresa en depenen:
-

La Subdirecció General de Política Industrial.

-

La Subdirecció General de Seguretat Industrial.

-

La Subdirecció General de les Petites i mitjanes empreses i la
Microempresa.

-

En dependència directa de la Secretaria d'Indústria i Empresa, es
configura com una àrea funcional l'Observatori de Prospectiva
Industrial que, en coordinació amb el Gabinet Tècnic, té les funcions
següents:

Proporcionar informació conjuntural i estructural de la indústria catalana.
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Proporcionar informació prospectiva sobre la competitivitat de sectors
industrials i de la seva cadena de valor amb l'objectiu de poder dissenyar
polítiques industrials anticipatives.


Proposar línies d'actuació tant per a les empreses com per a
l'Administració per fer front a les situacions anticipades.



Coordinar les actuacions pròpies amb les de l'Observatori de Mercats
Exteriors del COPCA, promovent la difusió conjunta de la recerca i l'estudi.
El Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) i l'Institut
d'Investigació Aplicada a l'Automòbil (IDIADA), que es regulen per la seva
normativa aplicable, es relacionen amb el Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa mitjançant la Secretaria d'Indústria i Empresa.
d) El Comissionat per a Universitats i Recerca, que s'estructura en:
-

La Direcció General d'Universitats.

-

La Direcció General de Recerca.

-

El Gabinet de Coordinació.

-

La Subdirecció General d'Innovació Universitària.

-

Depenent del Comissionat per a Universitats i Recerca es configura
l'àrea funcional d'estudis, amb les funcions de disseny, coordinació i
gestió d'estudis i informes sobre el sector de les universitats i la
recerca i fer el seguiment i l'avaluació de les polítiques i actuacions
que es realitzen en les matèries objecte de la competència del
Comissionat i la generació i el càlcul d'indicadors que permetin a les
diferents unitats directives una planificació millor de la seva activitat.

-

Depenent del Comissionat per a Universitats i Recerca es configura,
com a àrea funcional, l'Assessoria Jurídica per a l'àmbit
d'Universitats i Recerca. Li correspon la preparació de
documentació, la proposta o emissió d'informes segons s'escaigui i,
en general, l'acompliment de les matèries de les quals sigui
competent el Comissionat. Al capdavant d'aquesta hi haurà un
advocat de la Generalitat que actua sota la coordinació de
l'Assessoria Jurídica del Departament.

e) La Direcció General d'Innovació i Internacionalització, que té les
funcions de:
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-

Mantenir relacions i coordinar actuacions amb el Consorci de
Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), el Centre d'Innovació i
Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i altres organismes i
entitats públiques i privades dedicades al foment empresarial.

-

Dissenyar i executar actuacions que fomentin la internacionalització
i la innovació a l'empresa catalana, en base a la millora dels seus
processos de producció, transferència tecnològica i comercialització.

-

Elaborar i publicitar periòdicament els indicadors que recullin el
posicionament de l'empresa catalana als mercats mundials, així com
les seves principals necessitats i objectius estratègics.

-

Vetllar per la simplificació de tràmits administratius de l'empresa
amb l'administració, amb coordinació amb l'Oficina de Gestió
Empresarial.

-

Planificar i dissenyar l'estructura i les funcions de la futura Agència
que assumirà les funcions d'aquesta Direcció General.

El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) es
relaciona amb el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa
mitjançant la Direcció General d'Innovació i Internacionalització.
El Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
s'adscriu al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa mitjançant
la Direcció General d'Innovació i Internacionalització.
Resten adscrits al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa,
mitjançant el Comissionat per a Universitats i Recerca, els òrgans
següents:
-

La Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya.
El Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
(CIRIT).

Són entitats de dret públic sotmeses a dret privat adscrites al
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, mitjançant el
Comissionat per a Universitats i Recerca:
-

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

Així mateix, resten adscrits al Departament d'Innovació, Universitats i
Empresa, en els termes que preveu aquest Decret:
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a) El Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).
b) El Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI).
c) L'Institut d'Investigació Aplicada a l'Automòbil (IDIADA).
d) La Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya.
e) El Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
(CIRIT)
f) L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
g) L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
•

El Govern ha aprovat l’acord pel qual es faculta el conseller d'Innovació,
Universitats i Empresa per a la signatura del conveni de col·laboració per al
desenvolupament del Pla de Millora de la Qualitat en el Comerç.
En la sessió de Govern de 5 de setembre de 2006 es va aprovar la
signatura del conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla de
Millora de la Qualitat en el Comerç i es va facultar el conseller d'Economia i
Finances per a signar-lo.
Des de l'any 1995 fins a l'any 2005 s'ha portat a terme el Pla Marc de
Modernització del Comerç Interior, en col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i l'Administració de l'Estat mitjançant els programes de
Cooperació Empresarial, Ordenació Comercial i Comerç independent.
Fruit de l'experiència acumulada, el Pla de Millora de la Qualitat en el
Comerç orienta els nous programes vers aquelles actuacions que s'han
mostrat més rendibles i més demandades, perseguint el mateix objectiu
d'eficiència i competitivitat de les petites i mitjanes empreses comercials,
per tal d'assolir un equilibri harmònic de l'estructura del sector que
garanteixi la competència i la llibertat d'elecció dels consumidors a l'hora
que contribueixi a un desenvolupament equilibrat i sostenible de
l'estructura urbana de les nostres ciutats.
L'execució d'aquests programes suposa un acord de cofinançament
instrumentat en un conveni entre el Departament competent en matèria de
comerç i el Ministeri encarregat de la política comercial de l'Estat que s'ha
vingut signant anualment, des de que es va posar en marxa l'anterior Pla
de Modernització.
Així doncs, amb l’acord d’avui, resulta procedent facultar el conseller
d’Innovació, Universitats i Empresa per a signar-lo en nom i representació
de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte el Decret 421/2006, de
creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix la
competència en comerç interior al Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa.
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Així, en el desenvolupament del Pla de Millora de la Qualitat en el Comerç,
l'Administració de la Generalitat de Catalunya obtindrà el cofinançament
del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç en les ajudes que aquestes
atorguin al sector comercial en els següents programes:
-

Foment del Comerç Urbà: aquest programa pretén corregir possibles
desequilibris territorials en l'oferta comercial, mitjançant una millora de
l'entorn físic urbà en el que les empreses comercials puguin instal·larse, respectant les condicions de competència del mercat i posant a
disposició dels petits empresaris del sector espais prou atractius per al
desenvolupament de la seva activitat, entenent aquest concepte
"d'urbà" en contraposició al de "perifèric" i no al de "rural", que es
considera també prioritari i que és objecte del segon programa d'aquest
Pla.
Dins d'aquest programa es contemplen les tres línies preferents
d'actuació següent:
-

Modernització de mercats minoristes municipals.
Centres Comercials Oberts.
Peatonalització d'eixos comercials.

-

Millora del Comerç Rural: pretén assegurar els serveis comercials
generals del municipi i dels nuclis de població pròxims, promocionant
els establiments multiserveis, els productes artesanals, i adequant les
àrees destinades a la venda ambulant, dotant-los de serveis comuns i
potenciant simultàniament la introducció de canals directes de
comercialització.

-

Foment de la Cooperació Empresarial: es tracta de millorar la posició
del petit comerç davant de proveïdors en les compres, i consumidors,
mitjançant l'associacionisme que permeti crear una imatge comuna i
una marca unitària, recolzant-se en noves centrals de compra,
implantació de xarxes informàtiques, desenvolupament de xarxes
logístiques, etc.

-

Qualitat en els establiments comercials: amb la finalitat de fer
competitiu al petit comerç davant dels nous formats comercials es
pretén millorar la gestió i qualitat dels serveis, fonamentalment
mitjançant dues línies d'actuació: certificació de qualitat comercial i
accés a noves tecnologies i societat de la informació.

-

Podran, així mateix, ser objecte de les ajudes d'aquest Conveni, les
activitats que malgrat no estiguin contemplades en el Pla de Millora de
la Qualitat en el Comerç, es puguin relacionar de manera evident amb
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l'esperit del mateix i contribueixin amb el seu desenvolupament a la
consecució de la modernització de la distribució.

DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

•

El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració parcial del Departament
d'Acció Social i Ciutadania.
El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que el
Departament de Benestar i Família passa a denominar-se Departament
d'Acció Social i Ciutadania.
A les competències que tenia atribuïdes el Departament s'afegeixen les
polítiques de dones, política de joventut i política de gais, lesbianes i
transsexuals, les quals fins ara eren exercides pel Departament de la
Presidència.
També cal considerar l'ampliació de competències en matèria
d'immigració, així com una millor definició de les competències en matèria
de serveis socials, amb l'aprovació de la reforma de l'Estatut d'autonomia
de Catalunya.
Tot això fa necessari redefinir l'estructura del Departament per tal
d'adaptar-la a aquestes noves competències.
Així doncs, el Departament de d'Acció Social i Ciutadania s’estructura en:
A.
B.
C.
D.
E.

La Secretaria General
La Secretaria d'Infància i Adolescència
La Secretaria per a la Immigració
La Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania
La Secretaria de Joventut

A més, romanen adscrites al Departament d'Acció Social i Ciutadania, en
els termes que estableix aquest Decret, les entitats públiques següents:
-

L'Agència Catalana de la Joventut
L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
L'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
L'Institut Català de les Dones

D’altra banda, la unitat d'assistència i suport al/la conseller/a és el Gabinet
del/de la Conseller/a del qual depenen:
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-

L'Oficina de Relacions Externes.
L'Oficina de Comunicació i Premsa.
L'Oficina de Protocol.
La Secretaria de la Conseller/a.

a) La Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:
1.
2.
3.
4.
5.

La Direcció de Serveis.
L'Assessoria Jurídica.
El Gabinet Tècnic.
L'Oficina de Planificació i Avaluació Econòmica.
Els serveis territorials.

b) De la Secretaria d'Infància i Adolescència en depenen:
o La Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència
o L'Àrea de Suport als Joves.
L'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció està adscrit al Departament
d'Acció Social i Ciutadania a través de la Secretaria d'Infància i
Adolescència.

c) La Secretaria per a la Immigració té atribuïdes les següents funcions:
o Programar, proposar, executar, avaluar i controlar les decisions
en matèria de primer acolliment de les persones immigrades.
o Programar, proposar, executar, avaluar i controlar les decisions
en matèria d'integració de les persones immigrades.
o Programar, proposar, executar, avaluar i controlar la
competència de la Generalitat de Catalunya en matèria
d'autorització de treball dels estrangers, sense perjudici de la
participació en la seva gestió d'altres departaments i organismes
de la Generalitat.
o Programar, proposar, executar, avaluar i controlar la participació
de la Generalitat en les decisions de l'Estat sobre immigració
d'especial transcendència per a Catalunya, en particular, la
participació preceptiva en la determinació del contingent de
treballadors estrangers, sense perjudici de la participació en la
seva gestió d'altres departaments i organismes de la Generalitat.
o Proposar criteris de coordinació interdepartamental en matèria
d'immigració.
o Proposar criteris sobre canalització de fluxos migratoris.
o Vetllar pel compliment de l'ordenament vigent en les matèries
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o
o

o
o

que afecten la immigració i canalitzar les peticions i queixes que
es formulin als òrgans competents de l'Administració de la
Generalitat o d'altres administracions.
Impulsar la coordinació en matèria d'immigració amb les altres
administracions públiques de Catalunya.
Desenvolupar les funcions atribuïdes a la Comissió
Interdepartamental d'Immigració, en els termes establerts per la
normativa vigent.
Programar, proposar, executar, avaluar i controlar les decisions
en matèria de suport a les migracions catalanes.
Programar, proposar, executar, avaluar i controlar les decisions
en matèria de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs
descendents.

d) Corresponen a la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de
Ciutadania:
o Elaborar les directrius i la programació d'actuacions en matèria
de suport a les famílies.
o Dissenyar, executar i avaluar els programes i actuacions
destinades a donar suport a les famílies en l'àmbit de les
competències del Departament.
o Promoure l'associacionisme de suport a l'àmbit familiar i el
recolzament de les entitats creades amb aquesta finalitat.
o Vetllar per la realització de les iniciatives del Govern de la
Generalitat de Catalunya destinades a donar suport i protecció a
les famílies i, a aquest efecte, vetllar per l'actuació coordinada i
impulsar les actuacions dels diferents departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i entitats
vinculades en l'àmbit familiar.
o Impulsar la creació del Consell de Família, així com promoure
les seves actuacions.
o Impulsar, coordinar i fer el seguiment del Pla Estratègic de
conciliació de la vida familiar, laboral i personal.
o Vetllar per la realització de les iniciatives del Govern de la
Generalitat de Catalunya destinades a donar suport i protecció a
les famílies i, a aquest efecte vetllar, coordinar i impulsar les
actuacions dels diferents departaments de l'Administració de la
Generalitat i entitats vinculades en l'àmbit familiar.
o Potenciar les relacions de col·laboració amb l'administració local
per tal de garantir i fomentar l'actuació coordinada i eficaç de les
diferents accions, programes i prestacions, que es duguin a
terme a Catalunya, destinades a protegir i donar suport a les
famílies.
o Vetllar pel compliment de les disposicions vigents en matèria de
suport a les famílies i també dels tractats i convenis
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o

o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

internacionals, de les decisions adoptades per les institucions
comunitàries europees i les del Consell d'Europa.
Dissenyar, coordinar, impulsar i fer el seguiment del Pla
interdepartamental per a la no discriminació de les persones
homosexuals i transsexuals.
Impulsar la creació del Consell Consultiu i de Participació
d'entitats del col·lectiu Lesbià, Gai i Transsexual.
Impulsar i gestionar l'Oficina de la Gent Gran Activa.
Promoure el disseny, la creació i el desplegament d'un Pla
interdepartamental de la Gent Gran Activa.
Coordinar i gestionar l'execució de les polítiques del
Departament en matèria de lluita contra la violència masclista.
Coordinar totes les accions amb la Secretaria d'Infància i
Adolescència, l'Institut Català de les Dones i amb la Secretaria
de Joventut.
Donar suport tècnic als òrgans col·legiats adscrits a la Secretaria
i, en concret, a la Comissió Interdepartamental de Suport a les
Famílies i a l'Observatori Català de la Família, i canalitzar les
propostes, els informes i les recomanacions que elaborin.
Preparar la proposta d'avantprojecte de pressupost en l'àmbit de
la Secretaria.
Supervisar la gestió econòmica i comptable de la Secretaria.
Coordinar la preparació de les convocatòries de subvencions i
de convenis en l'àmbit de la Secretaria.
Supervisar les previsions i la gestió d'infraestructures i dels
mitjans materials i personals adscrits a la Secretaria.
Totes les altres que li atribueixin les disposicions vigents i les
que li encomani la persona titular del Departament o la persona
titular de la Secretaria General del Departament.

Així mateix, depenen de Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de
Ciutadania: el Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions,
l'Oficina de la Gent Gran Activa i el Programa de Gais, Lesbianes i
Transsexuals.

e) La Secretaria General de Joventut passa a denominar-se Secretaria de
Joventut, i li corresponen, entre d’altres, les funcions següents:
o Elaborar i proposar al Govern les directrius sobre política juvenil.
o Dissenyar, coordinar, impulsar i fer el seguiment del Pla nacional
de la joventut.
o Dissenyar, executar i avaluar els programes d'actuació del
Departament en matèria de joventut, d'acord amb les directrius
establertes al Pla nacional de la joventut i a la comissió
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o

o

o
o

o

interdepartamental de polítiques de joventut.
Coordinar i avaluar l'execució dels acords fruit de les relacions
entre la Secretaria General de Joventut, entitats i organismes
catalans, de l'Estat i organismes de joventut d'altres comunitats
autònomes en règim bilateral o multilateral en els diferents
programes de joventut que s'acordin.
Coordinar, fer el seguiment i supervisar els programes i les
actuacions dels diferents departaments i organismes de la
Generalitat en l'àmbit de la joventut, d'acord amb les directrius
establertes al Pla nacional de la joventut i a la comissió
interdepartamental de polítiques de joventut.
Supervisar, controlar i aprovar l'activitat de l'Agència Catalana de
la Joventut establerta pel corresponent contracte programa.
Incorporar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de
les seves funcions i fer el seguiment i validació permanents de
l'ús de la variant de gènere en els instruments i els indicadors
utilitzats per desenvolupar les polítiques, els projectes i els
programes proposats.
Coordinar i supervisar directament el personal de suport adscrit i
unitats adscrites.

Així mateix, es relacionen amb el Govern, a través de la Secretaria de
Joventut, el Consell Assessor de l'Observatori Català de la Joventut i el
Consell Assessor de Formació en l'Educació en el Lleure.
L'Agència Catalana de la Joventut està adscrita al Departament d'Acció
Social i Ciutadania a través de la Secretaria de Joventut.
D’altra banda, es relacionen amb el Govern, a través de l'Institut Català de les
Dones: la Comissió interdepartamental per a la igualtat d'oportunitats per a les
dones; el Consell Nacional de Dones de Catalunya; i la Comissió permanent
interdisciplinària contra la violència de gènere.
De l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials en depenen els òrgans
següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Subdirecció de Prestacions i Coordinació General.
Subdirecció General d'Atenció a les Persones.
Subdirecció General de Programació i Avaluació.
Subdirecció General de Gestió de Recursos.
Àrea de Programes Sectorials.
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DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

•

El Govern ha aprovat un Decret de reestructuració parcial del Departament
de Medi Ambient i Habitatge.
El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha assignat noves
competències al Departament de Medi Ambient i Habitatge, per la qual
cosa cal adequar l'estructura del Departament a aquestes previsions.
Així doncs, amb l'aprovació d'aquest Decret, la Secretaria d'Habitatge té
les funcions següents:
-

Planificar, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, programes i
plans relatius a l'habitatge d'iniciativa pública o privada.

-

Planificar, dirigir, coordinar i fer el seguiment de les polítiques,
programes i plans relatius a l'ordenació de l'edificació, el control de la
qualitat de processos i dels productes de l'edificació i el control de
l'habitabilitat d'edificis i d'habitatges.

-

Planificar, coordinar i fer el seguiment de les polítiques, programes i
plans relatius a la rehabilitació d'habitatges, la remodelació d'edificis
d'habitatges i de conjunts d'habitatges, i a la mobilització del parc
vacant existent.

-

Definir els criteris per a la gestió del patrimoni d'habitatge públic.

-

Definir i regular el sistema d'accés als habitatges de protecció pública.

-

Definir i fer el seguiment de les polítiques d'adjudicació dels habitatges
de protecció pública.

-

Dirigir i coordinar les polítiques socials d'habitatge.

-

Dirigir i coordinar la planificació territorial sectorial d'habitatge, sens
perjudici de les competències del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques en la planificació territorial general i les polítiques de
sòl.

-

Elaborar els documents i emetre els informes que li siguin requerits
sobre tots els àmbits relacionats amb l'habitatge, i coordinar tota
l'activitat d'atenció a requeriments públics i privats sobre habitatge.
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-

Promoure i fomentar la intervenció d'altres administracions públiques i
dels agents socioeconòmics en els plans i programes inclosos en el seu
àmbit d'actuació.

-

Dur la direcció estratègica de les actuacions que exerceix l'Institut
Català del Sòl relatives al sòl destinat a habitatges amb algun tipus de
protecció pública i de la promoció d'habitatges, com també la supervisió
i control de l'execució dels plans i dels programes que desenvolupi en
aquests àmbits.

De la Secretaria d'Habitatge en depenen:
-

La Direcció General de Promoció de l'Habitatge.
La Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes
d'Habitatge, creada pel Decret 400/2004, de 5 d'octubre, que manté
les funcions i estructura que preveu la normativa vigent.

A la Direcció General de Promoció de l'Habitatge li corresponen les
funcions següents:
a) Executar i fer el seguiment i control de la política d'habitatge de nova
construcció.
b) Executar la política de foment de l'oferta d'habitatge de protecció
pública.
c) Impulsar i coordinar les actuacions relatives a la promoció i
construcció d'habitatges que es realitzin dins de l'Institut Català del Sòl.
d) Impulsar i coordinar les actuacions relatives a l'obtenció i preparació
de sòl residencial que realitzi l'Institut Català del Sòl.
e) Executar i controlar la política de remodelació d'habitatges que
suposi substitució de les edificacions existents.
f) Elaborar els informes d'habitatge en relació als plans generals i
municipals i altres planejaments urbanístics.
g) Col·laborar en les tasques d'elaboració i desplegament posterior del
Pla Territorial Sectorial d'Habitatge.
h) Representar, si s'escau, el Departament de Medi Ambient i Habitatge
a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, a les comissions territorials
d'urbanisme i a les Ponències Tècniques.
i) Coordinar amb l'administració local l'obtenció de sòls públics per a la
construcció d'habitatge protegit.
j) Executar i fer el seguiment i control de la política de rehabilitació
d'habitatges, i de programes específics de rehabilitació d'habitatges en
barris i nuclis històrics i de mobilització del parc vacant existent.
k) Executar i fer el seguiment dels sistemes de control de la qualitat de
processos i dels productes de l'edificació.
l) Executar i fer el seguiment dels programes de control de la qualitat
del parc d'habitatges i edificis.
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m) Executar i fer el seguiment de les polítiques de foment de la
sostenibilitat i habitabilitat en l'edificació, tant en l'obra nova com en la
rehabilitació.
n) Totes aquelles altres que la Secretaria d'Habitatge li encomani
expressament.
Així mateix, el Decret crea, sota la dependència de la Direcció General de
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat i amb rang orgànic de subdirecció
general, l'Oficina Contra el Canvi Climàtic, encarregada de vetllar per la
implantació de les mesures contra el canvi climàtic i el compliment del
protocol de Kioto.
D’altra banda, la societat Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA)
es relaciona amb la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria
d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Aquesta
societat assumeix, a més de les funcions que actualment té atribuïdes, les
següents:
-

-

La gestió dels processos d'adjudicació d'habitatges de protecció
pública.
La coordinació i la gestió de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.
La concessió i el pagament dels ajuts a les borses de lloguer social i a
les borses d'habitatge jove que tenen conveni amb la Secretaria
General de Joventut.
Les funcions d'entitat col·laboradora, amb l'abast que es determini per
conveni, en la tramitació i pagament de les subvencions en l'àmbit de
competència de la Secretaria d'Habitatge, d'acord amb les normes i
bases reguladores aplicables.

Pel que fa a l'Institut Català del Sòl, el Govern impulsarà la reforma de la
Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl que
reflecteixi la distribució de competències que s'estableix en aquest Decret.
Així mateix, i amb l'objectiu de coordinar l'actuació del Govern en la lluita
contra el canvi climàtic, el Decret crea, sota la dependència del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Comissió Interdepartamental
Contra el Canvi Climàtic.
Aquesta Comissió és integrada per un representant de cadascun dels
departaments de l'Administració de la Generalitat directament afectats. La
seva composició i objectius seran fixats per acord del Govern de la
Generalitat. L'Oficina Contra el Canvi Climàtic dóna suport tècnic a aquesta
comissió interdepartamental.
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NOMENAMENTS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA

•

El Govern ha nomenat el senyor Jordi Fàbrega i Colomer, delegat territorial
de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central.

•

El Govern ha nomenat el senyor Andreu Felip i Ventura, director de
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

•

El Govern ha nomenat el senyor Miquel Salazar i Canalda, secretari de
Política Financera, Competència i Consum.

•

El Govern ha nomenat la senyora Mª Antònia Monés i Farré, directora
general d’Anàlisi i Política Econòmica.

•

El Govern ha nomenat el senyor Marcel Prunera i Colomer, director
general de Promoció Econòmica.

•

El Govern ha nomenat la senyora Aurora Baena Ruiz, directora de Serveis.

•

El Govern ha nomenat el senyor Xavier Padrós i Castillon, director general
de Contractació Pública.

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

•

El Govern ha nomenat el senyor Josep Maria Civis i Balasch, director
general d’Acció Cívica.

•

El Govern ha nomenat el senyor Xavier Garriga i Cuadras, director general
d’Acció Comunitària.

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

•

El Govern ha nomenat la senyora Dolors Rius i Benito, secretària general.

•

El Govern ha nomenat el senyor Francesc Colomé Montserrat, secretari de
Polítiques Educatives.

•

El Govern ha nomenat el senyor Francesc Vidal i Pla, director general de
Recursos del Sistema Educatiu.
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•

El Govern ha nomenat la senyora Isabel Darder Giménez-Zadaba-Lisson,
directora general d’Atenció a la Comunitat Educativa.

•

El Govern ha nomenat el senyor Joaquim Dorda Ventura, director de
Serveis.

•

El Govern ha nomenat la senyora Montserrat Casas Vilalta, directora
general de l’Educació Bàsica i el Batxillerat.

•

El Govern ha nomenat el senyor Josep Francí i Carreté, director general
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

•

El Govern ha nomenat el senyor Joan Badia Pujol, director general
d’Innovació.

DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

•

El Govern ha nomenat el senyor Albert Sáez i Casas, secretari de Mitjans
de Comunicació.

•

El Govern ha nomenat el senyor Eduard Voltas i Poll, secretari de Cultura.

•

El Govern ha nomenat la senyora Gemma Domènech i Costafreda,
directora general de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals.

•

El Govern ha nomenat la senyora Anna Falguera i Rosas, directora general
de Cooperació Cultural.

•

El Govern ha nomenat la senyora Montserrat Guri i López, directora de
Serveis.

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

•

El Govern ha nomenat el senyor Antoni Díaz i Vendrell, director general de
Planificació i Relacions Agràries.

DEPARTAMENT DE TREBALL

•

El Govern ha nomenat la senyora Mireia Ràfols i Tomàs, directora de la
Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya.
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•

El Govern ha nomenat la senyora Alícia Gutiérrez Alemany, directora de
Programes del Servei d’Ocupació de Catalunya.

•

El Govern ha nomenat el senyor Joan Josep Berbel Sánchez president del
del Consorci per a la Formació Continuada de Catalunya.

DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

•

El Govern ha nomenat la senyora Carme Porta i Abad, secretària de
Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania.

•

El Govern ha nomenat la senyora Imma Pérez i Rovira, secretària
d’Infància i Adolescència.

DEPERTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA

•

El Govern ha nomenat el senyor Antoni Soy i Casals, secretari d’Indústria i
Empresa.

•

El Govern ha nomenat la senyora Blanca Palmada i Félez, comissionada
per a Universitats i Recerca.

•

El Govern ha nomenat el senyor Isidre Masalles Roman, director de
Serveis.

•

El Govern ha nomenat la senyora Carme Botifoll Alegre, directora general
d’Innovació i Internacionalització i directora del Centre d’Innovació i
Desenvolupament Empresarial (CIDEM).

•

El Govern ha nomenat la senyora Dolors Batallé i Tremoleda, directora
general de Comerç.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

•

El Govern ha nomenat el senyor Miquel Bonilla i Ruiz, director de l’Institut
Català del Sòl.
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BIOGRAFIES
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA

JORDI FÀBREGA I COLOMER, delegat territorial del Govern de la
Generalitat a la Catalunya Central
Nascut el 16 de maig de 1969.
Ha estat responsable de política municipal de les JERC i membre del seu
Comitè executiu (1990-1995). Ha exercit com a conseller del Consell
Comarcal d'Osona per ERC (1991 -1999) i per l'EIO (1995-1999), especialitzat
en temàtiques ambientals, Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal
d'Osona.
Ha estat regidor de l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló (1991-1995 per ERC,
i 1995-1999 com a independent), i és Cofundador de l'Entesa dels
Independents d'Osona; president nacional de les candidatures de l'Entesa pel
Progrés Municipal; vicepresident del Consell Comarcal d'Osona per la coalició
ICV-EPM i conseller responsable d'Ensenyament i Benestar Social del Consell
Comarcal Osona; president del Consorci del Museu de la Torneria de fusta de
la Vall del Ges a Torelló; i conseller delegat de l'Empresa Pública Forestal
Catalana, SA de la Generalitat de Catalunya.
Des de 1999 i fins a dia d’avui ha estat alcalde de l'Ajuntament de Sant Pere
de Torelló.

ANDREU FELIP I VENTURA, director de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
Nascut a Barcelona el 30 de setembre de 1969.
Llicenciat en Belles Arts, màster en Museologia i Gestió del Patrimoni, estudis
d'Història i Pedagogia. Funcionari docent del Cos de Professors d'Educació
Secundària, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Militant d'ERC de Sants-Montjuïc des de 1991 i membre de l'Executiva
Nacional de les JERC de 1994 a1998, ha estat vicesecretari general de les
JERC i membre del Comitè executiu d'ERC del 1996 al 1998.
Membre del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
(1994 i 1995). Coordinador de la Universitat Jove a la Universitat Catalana
d'Estiu (1994 i 1995). Membre de la Junta directiva dels Amics de Josep
Sunyol i de la Plataforma proseleccions esportives catalanes. Vocal per la
Diputació de Barcelona del Consell General del Consorci del Centre de
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Cultura Contemporània de Barcelona del 2000 al 2004. Membre del Sindicat
de Treballadors/es d'Ensenyament de Catalunya/Intersindical-CSC, de
l'Associació de Veïns de Sants, d'Acció Cultural del País Valencià i del Col·legi
de Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya. Membre de
l'ONG Solidària, ha estat vinculat al moviment solidari amb el poble saharauí.
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

MIQUEL SALAZAR CANALDA,
Competència i Consum

secretari

de

Política

Financera,

Nascut a Barcelona el 1956.
És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i màster en Funció
Gerencial en Administracions Públiques per ESADE. Des de 1983 i fins a
l’actualitat, ha desenvolupat diverses tasques a la Diputació de Barcelona:
primer, com a cap de la Secció Administrativa del Servei d’Obres Públiques;
després, com a responsable del Servei de Biblioteques i Gestió Cultural de
l’Àrea de Cultura; i, finalment, ha estat el coordinador gerent a l’Àrea de Règim
Interior, Hisenda i Planificació (actualment Àrea de Govern Local).
Des de l’any 2000, a més, ha comptabilitzat les responsabilitats de gerent amb
les de conseller de la Caixa de Catalunya, on ha estat membre del Consell
d’Administració i de la Comissió Executiva.
Fins a dia d’avui a estat director general de Política Financera i Assegurances

Mª ANTÒNIA MONÉS I FARRÉ, directora general d’Anàlisi i Política
Econòmica
Nascuda a Sabadell el 1949.
És doctora en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la
Universitat de Cambridge, i catedràtica de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
per la Universitat Nacional d’Ensenyament a Distància (UNED). Dins el món
acadèmic, la seva vida professional també ha estat vinculada a la UAB, la
Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Des del 1994 i fins al 1996 va ser directora del Departament d’Economia del
Gabinet de la Presidència del Govern central. També ha col·laborat
directament amb els ministeris d’Indústria i d’Economia i Hisenda, i a través de
l’Institut d’Estudis Fiscals. L’any 1998 va exercir el càrrec de directora del
Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona.
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Autora de llibres i articles científics en els camps de la Macroeconomia,
l’Economia Internacional, l’Economia Pública i l’Economia Regional,
actualment és membre del Consell Social de la UAB, del Consell Català
d’Estadística, i de la Comissió Assessora del Projecte 22@.
Fins a dia d’avui ha estat directora general de Programació Econòmica de LA
Generalitat de Catalunya.

MARCEL PRUNERA i COLOMER, direcció general de Promoció
Econòmica
Nascut el 1972 a Molins de Rei i resident a Barcelona.
És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i té
formació diversa universitària de postgrau i màster cursats a la Universitat de
Barcelona i a la Universitat Ramon Llull en matèries de gestió empresarial i de
ciència política.
Des de març de 2005 ha estat director del Programa de Projectes Estratègics
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
Ha estat cap de Relacions Institucionals del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat, adscrit al Gabinet del Conseller, del febrer del
2004 al març 2005. Anteriorment havia participat en la direcció d’un grup
d’empreses familiar del sector serveis, i ha treballat en tasques d’auditoria a
Coopers & Lybrand. És militant del PSC, expresident de la Federació Catalana
de Joves Cambres, de la Jove Cambra del Baix Llobregat i fundador de la
Jove Cambra de Molins de Rei. Va presidir també la Fundació Miquel
Carbonell, fundació cultural impulsada per empresaris i directius a Molins de
Rei.

AURORA BAENA RUIZ, directora de Serveis
Llicenciada en Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Mestra en
Funció Gerencial en les Administracions Públiques (ESADE), i membre del
Registre d’Economistes Auditors.
Ha desenvolupat la seva activitat professional principalment en l’àmbit de la
direcció de serveis i de la gestió administrativa. Ha estat directora adjunta de
l’Institut de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest mateix
ajuntament, va ocupar, el càrrec de cap del departament d’Administració i
Personal de l’Àmbit d’Alcaldia-Presidència, de 1993 a 1996, i de directora
d’Administració i Personal de l’Institut de Cultura, de 1996 a 2000. A més, va
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coordinar l’àrea de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Mataró, des del 2000
fins a finals del 2003.
Ha col·laborat com a professora a diferents cursos y mòduls de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona i a l’Institut Nacional d’Administracions
Públiques.
Ha impulsat projectes de promoció econòmica des del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya Fins a dia d’avui, ha estat directora de serveis
del Departament de Cultura.

XAVIER PADRÓS I CASTILLON, direcció general de Contractació Pública
Nascut a Barcelona el 1955.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en Dret de
Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Funció
Gerencial a les Administracions Públiques per ESADE.
Pertany al Cos Superior d’Administració de la Generalitat i al Cos d’Advocats
de la Generalitat de Catalunya. Ha ocupat diversos càrrecs als serveis jurídics
i també a la Secretaria General del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat, primer com a subdirector General de Coordinació i posteriorment
com a director de serveis, càrrec que desenvolupa en l’actualitat. Igualment,
ha representat al Departament d’Economia i Finances en diverses entitats i
organismes, entre els quals, l’Institut Català del Sòl i l’Agència Catalana de
Certificació.
En l’àmbit específic de la contractació pública, és vocal del Ple i de la
Comissió Permanent i vicepresident de la Comissió de Classificació
Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
Generalitat.
Des de l’any 1995 és professor de Dret Constitucional de la Facultat de Dret
de la Universitat de Barcelona i anteriorment ho va ser de la Facultat de Dret
de la Universitat Autònoma de Barcelona (1989-1995). Entre d’altres
publicacions, és coautor, junt amb els professors Enoch Albertí, Eliseo Aja,
Tomàs Font i Joaquim Tornos del Manual de Dret Públic de Catalunya i
col.labora habitualment en els successius Informes sobre les Comunitats
Autònomes que, des de l’any 1991, publica anualment l’Institut de Dret Públic.
També és autor de diverses publicacions sobre contractació pública.
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DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

JOSEP MARIA CIVIS I BALASCH, director general d’Acció Cívica
Nascut a Sabadell l’any 1963.
Estudis de magisteri i educació social. Ha participat en jornades i seminaris
sobre mediació i participació ciutadana.
Presideix durant quatre anys el Consell de Joves de Sabadell i fa de promotor
de diverses entitats culturals del municipi. Fins l’any 1999 treballa com a
educador social al Vallès Oriental i responsable d’un Centre Obert. Ha
participat en publicacions i conferències sobre temes d’associacionisme i
infància maltractada.
Fins l’actualitat ha estat regidor portaveu d’Esquerra Republicana de
Catalunya de Sabadell i membre del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

XAVIER GARRIGA I CUADRAS, director general d’Acció Comunitària
Nascut a Sant Pere de Ribes l’any 1948.
Expert en Serveis Socials. Ha estat alcalde de Sant Pere de Ribes durant els
períodes 1979-91 i 1995-99.
És membre fundador del Fons Català de Cooperació, i president d’INFORM.
Actualment és director d’Investigació de la Fundació CIREM.
En l’àmbit dels serveis socials, durant el període 1991-95 va ser cap de
serveis del Programa Casals Cívics i cap de l’oficina de coordinació territorial.
També ha estat director del Pla d’actuacions al Barri de Sant Cosme i cap de
l’Oficina territorial del Departament de Benestar i Família durant el període
2005-06.
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

DOLORS RIUS I BENITO, secretària general
Nascuda a Barcelona el 1955.
Diplomada en professorat d’EGB, especialitat Ciències Socials (1978).
Des de maig de 2006 fins l’actualitat ha estat cap de Gabinet del conseller
d’Educació i Universitats. Entre el 2004 i el 2006 va ser assessora del director
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de Planificació Educativa del Departament d’Educació.
Va exercir de mestra d’infantil i primària entre el 1980 i el 2004. Ha ocupat
diferents posicions de responsabilitat en centres docents essent directora
entre el 1989 i el 1991, cap d’Estudis entre el 1995 i el 1998 i coordinadora
pedagògica entre el 1998 i el 2004.
També ha exercit de professora de diferents cursos de l’Institut de Ciències de
l’Educació i de l’Escola d’Estiu Rosa Sensat. Entre altres activitats destaca
que des de 1990 és vicepresidenta de la Fundació Propedagògic. Ha publicat
diferents articles relacionats amb el món educatiu a diferents revistes
especialitzades.

FRANCESC COLOMÉ I MONTSERRAT, secretari de Polítiques Educatives
Nascut a Sabadell el 4 de març de 1950.
Llicenciat en Ciències Químiques. Des de gener de 2004 fins maig de 2006 va
ser director de Planificació Educativa del Departament d’Educació. Des
d’aleshores és secretari d’Educació del Departament d’Educació i Universitats.
Entre 1977 i 1986 va exercir com a catedràtic, cap d’estudis i director de
diversos centres d’ensenyament secundari, i com a inspector del Departament
d’Ensenyament. Va ocupar el càrrec de director d’Alta Inspecció de l’Estat a
Catalunya del Ministeri d’Educació i Ciència entre 1986 i 1995. Els anys 1995 i
1996 va ser director general de Formació Professional Reglada i Promoció
Educativa al Ministeri d’Educació i Ciència. Entre 1999 i el 2003 va exercir
com a coordinador de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona.
Ha dirigit diverses investigacions en l’àmbit educatiu a la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), on també ha treballat com a professor.

FRANCESC VIDAL i PLA, director general de Recursos del Sistema
Educatiu
Nascut a Barcelona l’any 1948.
Llicenciat en Ciències Físiques, catedràtic d’ensenyament secundari des de
1977 i inspector d’educació des de 1981.
Ha ocupat diversos càrrecs al Departament d’Ensenyament: cap adjunt dels
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a la demarcació de
Barcelona, cap del Servei d’Inspecció de Formació Professional, cap del
Servei d’Inspecció de Formació Professional, cap del Servei d’Inspecció
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d’Ensenyament Secundari, cap del Servei de Coordinació de la Inspecció
d’Ensenyament i inspector en cap a la Delegació Territorial d’Ensenyament de
Barcelona ciutat.
Ha estat membre del Consell d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i
ha exercit com a cap de la divisió de Formació del Professorat de l’Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ha estat subdirector general de la Inspecció de Serveis del Departament
d’Educació i, des de maig de 2006, secretari general del Departament
d'Educació i Universitats.

ISABEL DARDER GIMÉNEZ-ZADABA-LISSON,
d’Atenció a la Comunitat Educativa

directora

general

Nascuda a Barcelona el 1960.
Diplomada en Professorat d’EGB en l’especialitat de Ciències, llicenciada en
Filosofia i Ciències de l’Educació i postgrau en Direcció i Gestió de Centres
Docents.
Des de maig del 2006 ha estat directora general d’Ordenació i Innovació
Educativa del Departament d’Educació i Universitats.
Mestra d’Educació Infantil i Primària entre 1984 i el 2001. Entre 1999 i 2004 va
ser consellera d’Educació, Cultura i Esports del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi, de l’Ajuntament de Barcelona. Des del 2001 i fins al 2004 va ocupar
el càrrec d’assessora tècnica d’Educació Especial a l’Institut Municipal
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Ha exercit de responsable de
Política Social a la Secretaria del Govern de la Generalitat de Catalunya el
període 2004-06. També ha impartit diversos postgraus universitaris
relacionats amb el món educatiu i ha col·laborat amb l’Associació de Mestres
Rosa Sensat.
Des del 2004 és secretària d’Educació de la Comissió Executiva Nacional del
PSC i des del 2005 és membre del Comitè coordinador de la Sectorial
d’Educació del PSOE.
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JOAQUIM DORDA I VENTURA, director de Serveis
Nascut a Mataró el 12 de juny de 1961.
Llicenciat en Ciències Exactes per la Universitat de Barcelona, diplomat en
Ciències Empresarials i postgrau en Govern i Gestió pública a la societat de la
informació.
Va exercir de professor de matemàtiques d’ensenyament secundari des de
1984 fins a 1987. Va assolir la condició de funcionari del Cos Superior de
l’Administració General de la Generalitat de Catalunya el 1992.
Des de l’any 1987 ha desenvolupat tasques de suport a la gestió del
professorat i centres educatius, primer als Serveis Territorials del Departament
d’Educació a la ciutat de Barcelona, per continuar a partir del 1989 als serveis
centrals del Departament.
El 1994 va ser nomenat responsable tècnic de les Relacions Sindicals. El
2003 va ocupar el càrrec de subdirector general de Personal d’Administració i
Serveis del Departament d’Educació. Des del 2004 fins a l’actualitat ha ocupat
el càrrec de cap del Servei de Pressupostos i Gestió Financera.

MONTSERRAT CASAS I VILALTA, directora general de l’Educació Bàsica
i el Batxillerat
Nascuda a Sant Julià de Cerdanyola el 1941.
Llicenciada en Història Moderna i Contemporània per la UAB, màster en
Didàctica de les Ciències Socials i doctora en Ciències de l’Educació per la
UAB.
Professora titular de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Des de juny del 2006 fins l’actualitat ha ocupat
el càrrec de directora general de Centres Educatius del Departament
d’Educació i Universitats.
Va exercir els càrrecs de subdirectora general d’Educació Preescolar i
subdirectora de Formació del Professorat del Ministeri d’Educació i Ciència
durant el període 1984-1987. Entre 1987 i 1995 ha estat coordinadora i gerent
de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona.
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JOSEP FRANCÍ I CARRETÉ, director
Professionals, Artístics i Especialitzats

general

d’Ensenyaments

Nascut a Barcelona el 1956.
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació.
De 1982 a 1990 va ser professor de la Formació Professional. De 1990 a
1994 va treballar com a tècnic de formació i cap de Programes de Formació
Permanent de l’ICE de la Universitat de Barcelona. De 1994 a 1999 va exercir
com a consultor de formació per a empreses i va coordinar diversos projectes
europeus i de cooperació internacional en l’àmbit de la formació.
Entre el 1999 i el 2004 va ocupar el càrrec de director de Formació
Empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona. És autor de nombrosos
articles i publicacions sobre la formació professional.
Des de gener de 2004 és director general de Formació Professional i
Educació Permanent del Departament d’Educació.

JOAN BADIA I PUJOL, director general d’Innovació
Nascut a Callús, el 24 d’agost de 1951.
Llicenciat en Filologia Romànica, professor de Llengua Catalana i Literatura i
catedràtic d’ensenyament secundari.
Professor de Llengua Catalana i Literatura des de 1969, ha exercit de
catedràtic i cap de Seminari de Llengua i Literatura Catalanes a l’IES Lluís de
Peguera de Manresa, on també va ocupar els càrrecs de director i
vicedirector. Entre 1993 i 1995 va treballar a l’IES Bages, on va exercir de
secretari. Des del 2000 al 2003 va ser professor i cap d’estudis de la Secció
d’Educació Secundària de Navarcles.
Ha estat professor a l’Escola Universitària de Formació del Professorat de la
Universitat Autònoma de Barcelona i a la Fundació Universitària del Bages.
També va ser director editorial del Grup Hermes entre l’any 1995 i el 2000.
Des de gener del 2004 fins desembre del 2006 ha estat subdirector general de
Formació del Professorat i Recursos Pedagògics del Departament d’Educació.
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DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ

ALBERT SÁEZ I CASAS, secretari de Mitjans de Comunicació
Nascut el 1965 a Barcelona.
Doctor en Comunicació per la Universitat Ramon Llull.
Professor titular de Sociologia de la Comunicació a la Facultat de
Comunicació Blanquerna. Ha estat també professor convidat als Estudis de
Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra i consultor a la Universitat Oberta
de Catalunya. Actualment és vicerector de la Universitat Ramon Llull
encarregat de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
Com a periodista ha colaborat a El Periódico com a analista polític i membre
del comitè editorial. També col·laborava fins ara a les tertúlies de Ràdio
Barcelona-Cadena SER, El matí de Catalunya Ràdio i Els matins de TV3.
Anteriorment havia estat director adjunt del diari AVUI (1998-2006).
Va guanyar el premi Joan Maragall 2000 i ha publicat, entre d’altres, El futur
del nacionalisme (2005); L’endemà de la independència (en col·laboració)
(2005); El llenguatge cristià en la cultura de masses (2001); De la
representació a la realitat. Propostes d’anàlisi del discurs mediàtic (1999); Què
pensa Antoni Deig. (1996).
Ha estat també vicepresident de l’Opinió Catalana, president del grup Gaziel,
tresorer de la Societat Catalana de Comunicació de l’IEC, membre dels
patronats de la revista Cavall Fort, de la Fundació Joan Maragall, de la
Fundació Cassià Maria Just i de la Fundació del Baròmetre de la Cultura i la
Comunicació a més de membre del jurat del Premis Ciutat de Barcelona de
Periodisme (2000-2005).

EDUARD VOLTAS I POLL, secretari de Cultura
Nascut a Barcelona l'any 1970.
És llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Va ser redactor i posteriorment cap de redacció del setmanari El Temps entre
l'any 1990 i 1996. El mateix any 1996 s'incorpora a Grup 62 com a director de
la revista Descobrir Catalunya, responsabilitat que exerceix fins l'any 2000,
any en què deixa Grup 62 per impulsar la creació del Grup cooperatiu Cultura
03, on ha exercit la direcció de la revista de divulgació històrica Sàpiens i,
posteriorment, la direcció editorial del Grup, lloc des del qual ha dirigit grans
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obres de referència com "La Guerra Civil a Catalunya". Actualment presideix
l'empresa Sàpiens Publicacions, que edita les revistes Sàpiens, Nat, Descobrir
Catalunya, Descobrir Cuina i Altaïr, que sumen un total de 100.000 exemplars
de difusió mensual.
És expresident de la Fundació Escacc (Espai Català de Cultura i
Comunicació), entitat impulsora del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura,
el nou instrument de medició d'audiències i consums culturals dels territoris de
parla catalana, i vicepresident segon d'Òmnium Cultural.
És professor associat en excedència de periodisme escrit a la Facultat de
Comunicació Blanquerna de la Universitat, i autor de "La guerra de la llengua"
(Empúries, 1996), reportatge d'investigació sobre el conflicte lingüístic a
Catalunya.

GEMMA DOMÈNECH COSTAFREDA, directora general de Comunicació i
Serveis de Difusió Audiovisuals
Nascuda el 22 de juny de 1969.
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, i màster en Dret
Comunitari per la Université de Sciences Sociales de Toulouse
Ha treballat com a professora associada del Departament de Dret
Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona des de maig de
2005; ha treballat al Consell Audiovisual de Catalunya com a responsable de
l’Observatori (1999-2005); i ha exercit d’assessora jurídica del Patronat Català
Pro Europa (1994-1998).
A l’àmbit docent, ha impartit classes sobre Dret Administratiu i Unió Europea a
ESADE, Universitat Pompeu Fabra, a l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya, a la Universitat Oberta de Catalunya, al Patronat Català Pro
Europa, al Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya, al Col·legi
d’Advocats de Barcelona, entre d’altres. Així mateix, és autora de nombroses
publicacions i articles.
Des de maig de 2005 treballa a l’Assessoria Jurídica del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
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ANNA FALGUERA I ROSAS, directora general del Recursos del Sistema
Educatiu
Nascuda a Barcelona el 1964.
Estudis superiors de música a Barcelona i Montpeller (especialitat de música
antiga), i de perfeccionament i direcció d’orquestra a diversos països. És
postgrau en Gestió Cultural (ESADE i Les Heures).
Ha exercit de professora de música en diversos centres: Escoles Virtèlia,
Col·legi Alemany, Ateneu de Sant Just Desvern i Escola Municipal de Música
de Sant Boi de Llobregat (1984-1997); tècnica municipal de Cultura del
Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat,
amb les funcions de directora del Conservatori Municipal de Música i
programadora municipal de música i dansa (1997 al 2005).
Ha estat adjunta al secretari general del Conseller Primer (des de juny de
2005 a l’abril de 2006) i cap de Gabinet del Conseller de Governació i
Administracions Públiques (des d’abril al 12 de maig de 2006).
Fins avui ha estat directora de Can Castells- Centre d’Art de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat (centre de promoció i creació d’art contemporani).

MONTSE GURI I LÓPEZ, directora de Serveis
Nascuda a Bigues i Riells el 1958.
Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya,
diplomada en Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Ha fet un curs de direcció, organització i administració, títol de mestra de
català per la Universitat Autònoma de Barcelona, Dos cursos de la
llicenciatura d’Història del l’art.
Ha estat Inspectora d’Educació (de setembre a desembre de 2006), directora
General de Recursos Humans ( gener 2004 a agost 2006), delegada adjunta
dels Serveis Territorials d’Educació de Barcelona Comarques ( gener 2000 a
desembre 2003), cap dels serveis educatius , programes i formació del
professorat ( setembre 1994 a desembre de 1999) dels Serveis Territorials
d’Educació de Barcelona Comarques, directora d’Escola Pública (setembre
1986 a agost de 1994), mestra d’escola ( setembre 1980 a agost de 1994).
Ha estat membre de l’Institut Català de les Dones en representació del
Departament d’Educació, i interlocutora del Comitè de Seguretat i Salut de la
demarcació de Barcelona pel Departament d’Educació.
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DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

ANTONI DÍAZ I VENDRELL, director general de Planificació i Relacions
Agràries
Nascut a Ivars d’Urgell el 18 de febrer de 1959.
És enginyer tècnic agrícola especialitzat en màrqueting agrari.
Des del 1984 fins l’actualitat ha estat vinculat laboralment en diferents
cooperatives agràries catalanes, com a gerent o cap de vendes, i també ha
treballat en importants empreses espanyoles vinculades en l’agroindústria,
sobretot en el camp del màrqueting i la comercialització.
DEPARTAMENT DE TREBALL

MIREIA RÀFOLS I TOMÀS, directora de la Xarxa Ocupacional del Servei
d’Ocupació de Catalunya
Nascuda a Barcelona l’any 1964.
És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
Ha realitzat cursos de Funció gerencial amb Faura i Cases l’any 1994 i de
postgrau en lideratge i innovació als serveis públics a ESADE l’any 2000.
Des de 1994, ha exercit el càrrec de directora de l’Institut Municipal de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró. Des d’aquest organisme es
duen a terme les polítiques d’ocupació, serveis d’empreses i emprenedors i
promoció de la ciutat.
Entre 2003 i 2005 va ser la responsable de l’àrea de relacions econòmiques i
institucionals i sotsdirectora de planificació estratègica a l’Ajuntament de
Mataró.
Enguany, era la responsable d’impulsar el Pacte pel Desenvolupament de
Mataró signat el 2006.

ALÍCIA GUTIERREZ ALEMANY, directora de Programes del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Nascuda a Madrid l’any 1947.
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És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Direcció
de Desenvolupament Econòmic Local per la IDEC/UPF.
Des de 1994, ha exercit el càrrec de directora de Serveis de Promoció de
l’Ajuntament de Viladecans amb l’encàrrec de desenvolupar espais per a la
realització de polítiques actives d’ocupació, millorar els serveis de formació i
ocupació així com implementar els eixos d’actuació del Primer Pla Estratègic
de Viladecans.
Entre 1991 i 1994 va ser la responsable tècnica i gerent de l’empresa
municipal EMFOC, S.L, empresa municipal de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Castelldefels.
Entre 1985 i 1991 va ser professora de Formació Professional II al Centre
d’Estudis Dolmen de l’Hospitalet de Llobregat.
Ha impartit múltiples ponències i cursos en diverses institucions i entitats
relacionades amb l’àmbit de l’ocupació i la formació, com ara la Junta
d’Andalusia, Diputació de Barcelona, Fundació Bosch i Gimpera i en diversos
ajuntaments de Catalunya, Espanya, Portugal i Itàlia.

JOAN JOSEP BERBEL SÁNCHEZ, president del Consorci per a la
Formació Continuada de Catalunya.
Nascut a Sabadell l’any 1971.
És llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) en l’especialitat de Relacions Internacionals i màster en Teoria Política i
Social per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF).
Ha exercit el càrrec de sotsdirector de Promoció d’Inversions de la Societat
Estatal de Participacions Industrials (SEPI) al Ministeri d’Hisenda entre els
anys 1999 i 2004. Anteriorment havia ocupat el càrrec de Cap d’Estudis
d’Inversió Estrangera de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix ha exercit de professor associat al Departament de Dret
Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra
entre l’any 1997 i el 2000.
Al Departament de Treball i Indústria, ha exercit el càrrec de Director de
l’Agència Catalana d’Inversions (ACI) durant dos anys. Des del mes de maig
de 2006 fins a l’actualitat, Berbel ha exercit de Secretari d’Indústria, càrrec que
ha compaginat amb la direcció del Centre d’Innovació i Desenvolupament
Empresarial (CIDEM), al qual va accedir el mes de març d’aquest any. És
l'actual director del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
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DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

CARME PORTA I ABAD, secretària de Polítiques Familiars i Drets de
Ciutadania
Nascuda el 1964 a Barcelona.
Diputada al Parlament de Catalunya des de 1999 fins al 2006. Regidora
d'Esplugues de Llobregat des del maig de 2003 fins a l'octubre de 2004. Des
de novembre de 2006 és secretària de Família del Departament d'Acció Social
i Ciutadania. Militant d’ERC des del 1995, ha estat vicesecretària general de
Polítiques per a la Igualtat d'Oportunitats i el 2004 va ser escollida secretària
de la Dona. Ha militat a Independentistes dels Països Catalans (IPC), al
Moviment de Defensa de la Terra (MDT), a l'Assemblea d'Unitat Popular
(AUP) i a diversos grups del moviment feminista.
En l’àmbit professional, és tècnica en imatge fílmica per l'Escola Municipal
d'Audiovisuals de Barcelona. Ha treballat en emissores de ràdio i televisió
d'Esplugues de Llobregat i de Sant Just Desvern com a tècnica d'imatge,
redactora, presentadora i productora. Ha participat en projectes audiovisuals i
cinematogràfics com a tècnica, realitzadora o meritòria de direcció, i ha estat
monitora de diversos tallers de vídeo. Ha treballat igualment com a gestora
cultural. En el camp de la creació artística, ha realitzat les instal·lacions
àudiovisuals Meret Oppenheim (1997), Sóc (a) terra (1998) i Ensinistrament
(1999). És coautora dels llibres 20 anys de feminisme, Ca la Dona i Dones i
literatura: passat, present i futur. Col·labora en publicacions d'àmbit local, a la
revista Illacrua i al diari Avui.

IMMA PÉREZ I ROVIRA, secretària d’Infància i Adolescència
Nascuda a Barcelona el 1956.
Advocada, llicenciada per la Universitat de Barcelona el 1982 i educadora
social habilitada pel Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya
el 1998.
Ha treballat com a educadora i directiva d’un centre de protecció de menors,
com a fiscal de menors de les comarques gironines i com a funcionària
interina responsable de coordinació jurídica de la Direcció General d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència.

Acords de Govern . 19 de desembre de 2006
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net

71

Ha estat directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència des de gener
de 2004 fins a juny de 2006.
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA

ANTONI SOY CASALS, secretari d’Indústria i Empresa
Nascut a Ripoll fa 56 anys. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials,
Universitat de Barcelona. Executive Master en Administració Pública per
ESADE. Professor d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona.
Des de 1999 ha estat alcalde de l’Ajuntament d’Argentona i ha exercit
diferents càrrecs en el món local. Ha estat vicepresident de la Federació de
Municipis de Catalunya. President del Consell Assessor Municipal d’ERC.
Va ser consultor i assessor de diverses institucions públiques i empreses en
temes relacionats amb: la indústria i els serveis a les empreses; el
desenvolupament i la política regional i territorial, especialment de la Unió
Europea; l’avaluació de polítiques i programes; la gestió i el lideratge a
l’administració pública.
Va participar activament a les negociacions dels temes de finançament del
nou Estatut, tant a Catalunya com a Madrid.

BLANCA PALMADA I FÉLEZ, comissionada per a Universitats i Recerca
Nacuda a Banyoles el 1963.
És professora titular d’Universitat de Filologia catalana a la Universitat de
Girona, adscrita al Departament de Filologia i Filosofia. Màster en lingüística
teòrica i doctora en Filologia catalana per la UAB.
La seva activitat acadèmica va començar el 1986, a la Facultat de Lletres de
la UAB. És autora de la tesi La fonologia del català i els principis actius (1991),
va fer una estada de recerca a la Universitat de Califòrnia-Santa Cruz, i el
1992 es va incorporar a la UdG. Ha estat directora del Departament de
Filologia i Filosofia (1993-1996), coordinadora de COU-PAAU (1996-1999),
responsable d’Accés a la Universitat (1999-2002) i vicerectora de Docència
(2002-2005).
La seva activitat de recerca s’ha desenvolupat en els camps de la lingüística
teòrica, d’una banda, i de la fonètica i la fonologia del català, de l’altra. Ha
participat en projectes de síntesi de la parla, adquisició de la fonologia,
fonètica forènse i anàlisi de patologies en llengua parlada. Ha dirigit el
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Laboratori de Fonètica de la UdG. És professora de l’estudi de Filologia
Catalana, a la Facultat de Lletres. Va encapçalar el projecte Adaptació al
català del curs multimèdia Speech Production and Perception (2000-2002). Ha
estat membre del consell dels Catalan Working Papers in Linguistics, i també
ha estat membre del comitè organitzador i professora de la Girona
International Summer School in Lingüistics.
Forma part del Comitè Científic del Consell Interdepartamental de Recerca i
Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya, del Patronat de la
Fundació Prudenci Bertrana, i de l’Assemblea Territorial de Dones de Girona.
ISIDRE MASALLES I ROMAN, director de Serveis
Nascut a Barcelona el 1953.
És enginyer industrial en l’especialitat de Tècniques Energètiques per l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (UPC), enginyer en
Enginyeria Nuclear per l’Institut National Polytechnique de Grénoble (França),
diplomat en Funció Gerencial a les Administracions Públiques per l’Escola
Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE), així com també en
Lideratge i Innovació en els Serveis Públics (ESADE).
Ha estat professor del Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC,
i investigador de l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE), de la UPC.
És funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, on ingressà en
el servei de Coordinació d’Activitats Radioactives. Hi ha ocupat diversos
càrrecs en diferents departaments, entre els quals el de cap del Servei
d’Anàlisi i Programació Energètica de la Direcció General d’Energia i Mines i el
de cap del Gabinet Tècnic del Departament de Comerç, Turisme i Consum.
Ha desenvolupat diferents càrrecs en el sector públic de la Generalitat:
membre del Consell Rector del CIDEM, vocal de la Junta de Govern de
l’Idescat, vocal del Consell d’Administració del Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció i vocal del Consell Executiu del COPCA.
Ha participat en nombrosos programes i grups de treball interdepartamentals,
el darrer dels quals va ser la Comissió de recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació del l’Acord estratègic per a la internacionalització, la
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.
És vocal del Consell Escolar de l’Escola LYS, Societat Cooperativa Catalana
Limitada.
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Al març de 2005 va ser nomenat director de Serveis del Departament de
Comerç, Turisme i Consum, càrrec que va ocupar fins al maig de 2006 quan
va ser nomenat gerent de Serveis Comuns de Comerç i Turisme del
Departament d’Economia i Finances.

CARME BOTIFOLL ALEGRE, directora del Centre d’Innovació
Desenvolupament Empresarial i directora general d’Innovació
Internacionalització
Enginyera industrial, especialitat mecànica (UPC) i màster
Desenvolupament Local i Regional (Fundació Bosch i Gimpera, UB).

i
i

en

Ha ocupat, entre d’altres, els càrrecs de directora del Departament de
Mecànica del ICICT, S.A, directora de la Fundació Privada Consell Tecnològic
del Bages. Actualment com a personal de la UPC és la directora del CTM
Centre Tecnològic i membre del Consell Rector de FEDIT (Federación
Española de Entidades de Innovación y Tecnologia).

DOLORS BATALLÉ I TREMOLEDA, directora general de Comerç
Nascuda a Girona l’any 1954.
És llicenciada en Geografia per la Universitat de Barcelona i va cursar estudis
de Sociologia a l’ICESB, de Barcelona. L’any 1991, amb una beca Fulbright,
va fer un postgrau a l’Escola d’Administració Pública Woodrow Wilson School
de la Universitat de Princeton.
Té una llarga trajectòria en treballs i estudis sobre ordenació territorial i
planejament urbanístic, en relació amb els quals té diverses publicacions. A
principis de 1987 ocupa, com a funcionària de la Generalitat de Catalunya, el
lloc de cap de la Secció de Comerç de la Delegació Territorial del
Departament de Comerç, Consum i Turisme a Girona, fins a principis de 2004
que assumeix la direcció dels Serveis Territorials del Departament de Comerç,
Turisme i Consum.
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

MIQUEL BONILLA I RUIZ, director de l’Institut Català del Sòl
Nascut a Córdoba el 1951.
Graduat Social i diplomat en Direcció i Administració d’Empreses per ESADE.
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Ha estat regidor de l’Ajuntament de Barcelona i vicepresident del Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona. Ha ocupat, entre d’altres, els càrrecs
de director d’Operacions i director de Consultoria Externa a l’empresa
Transports de Barcelona fins l’any 2004. És conseller delegat d’Adigsa,
empresa pública de la Generalitat de Catalunya des del 5 de març de 2004.
És membre del Consell Assessor de l’Habitatge, de la Comissió de Gestió de
la Llei de Barris, del Consell Català de Mobilitat, del Consell del Consorci de
l’Habitatge de Barcelona, del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona i del
Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl. També ha participat com a
ponent en diferents jornades i seminaris relacionats amb l’habitatge. Ha
impartit classes a la Universitat Politècnica de Catalunya al Màster “Gestión de
la Ciudad”.
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