
◆ P O L Í T I C A ◆ 13
A V U I

dimecres

21 de gener del 2004

AVUI

Manuel Royes
AVUI

Miquel Sellarès

El govern comença a reduir
la seva estructura amb 8 alts
càrrecs i 34 eventuals menys
Vol eliminar en total 70 responsables i limita
el personal de confiança de cada conselleria

Marta Lasalas
BARCELONA

El govern català va anunciar
ahir, després d’aprovar la rees-
tructuració dels departaments
de la Generalitat, que ha eli-
minat vuit dels 158 alts càrrecs
que tenia l’anterior executiu, i
que a més ha retallat 34 càr-
recs eventuals. L’objectiu del
tripartit és, un cop hagi con-
clòs el seu procés de nomena-
ments, haver suprimit 70 càr-
recs en total.

Davant la constatació que la
presència de dones que s’asse-
uen al consell executiu no re-
sulta precisament aclaparado-
ra, el tripartit ha volgut deixar
clara la voluntat de complir el
compromís de reduir el plan-
ter d’alts càrrecs. No ha estat
una feina fàcil. D’una banda
perquè el nou executiu té tres
conselleries més, i d’una altra
perquè la reestructuració s’ha
hagut de negociar entre tres
socis frisosos de defensar les
seves parcel·les respectives.

El portaveu del govern, Joa-
quim Nadal, va anunciar ahir,
després de la reunió del govern
que va aprovar la reestructu-
ració de la Generalitat, la reta-
llada que ja s’ha introduït en
els primers graons de l’Admi-
nistració i que, de moment,
afecta vuit alts càrrecs, dels
158 que hi havia fins ara, i 34
càrrecs eventuals. Tot plegat
representarà un estalvi de 600
milions de les antigues pesse-
tes, segons Nadal.

El conseller de Governació,
Joan Carretero, va explicar al
consell que la previsió és que
quan es tanqui el nou organi-
grama, que inclou els organis-
mes autònoms i empreses pú-
bliques, s’hagin retallat 70
càrrecs.

Límits als eventuals
A més, el govern ha aprovat

un decret que limita el nombre
de càrrecs eventuals que po-
dran fitxar els diferents depar-
taments. Així, les conselleries
–tret de Presidència, Conseller
en Cap i Cultura– només po-
dran tenir un equip màxim de
vuit càrrecs eventuals. D’a-
quests hi haurà cinc càrrecs
estructurals –cap de gabinet,
secretaria, premsa, protocol i
relacions externes– i tres per a
assessors i polítiques sectori-
als. Aquest límit se situa en
deu llocs en el cas del depar-
tament de Relacions Instituci-
onals.

La reestructuració del go-
vern situa en el departament
de Presidència, a més de la se-
cretaria general i la secretaria
de govern, el gabinet jurídic i
la secretaria de Relacions Ex-
teriors, mentre que el conseller
en cap es reserva la secretaria
de Comunicació, Afers Exteri-
ors –Carod va negar duplici-
tats amb Presidència–, la se-
cretaria per a la Immigració,
Joventut, Esport, Política Lin-
güística, Afers Religiosos i De-
legacions Territorials. A més,
entre d’altres qüestions,

aquesta conselleria s’encarrega
de les relacions amb la Corpo-
ració Catalana de Ràdio i Tele-
visió.

Entre els canvis introduïts,
la conselleria d’Economia fus-
siona les direccions generals
de Política Financera i Assegu-
rances i suprimeix la direcció
general de Règim Econòmic de
la Seguretat Social que passa a
la de Pressupostos i Tresor.
Treball unifica en la secretaria
general d’Indústria i Energia
les respectives direccions ge-
nerals, i elimina la secretaria
d’Afers Laborals i Ocupació i la
direcció general d’Ocupació,
que passaran les seves funcions
al Servei Català d’Ocupació.

Benestar Social unifica les
direccions generals de Serveis
Comunitaris i Acció Cívica,
mentre que Medi Ambient as-
sumeix les competències d’Ha-
bitatge amb les respectives se-
cretaria general i direcció ge-
neral. Comerç i Turisme eli-
mina la direcció general de
Consum i incorpora l’Institut
Català de Consum.

D’altra banda, l’exrector de
la Universitat de Girona, Josep
Maria Nadal, germà del conse-
ller de Política Territorial i
Obres Públiques, va explicar
ahir que tot i que ha estat
sondejat per entrar al departa-
ment d’Universitats, no accep-
tarà l’oferta per evitar les crí-
tiques, en referència a la polè-
mica per la presència de ger-
mans de Maragall, Carod i Na-
dal al govern.

ELS NOUS NOMENAMENTS

Meritxell Josa i Campoamor
Dir. gral. de Serveis Consultius
■ Alger, 1941. Llicenciada en
dret i advocada.
........................................................
Roser Revilla i Ariet
Dir. gral. d’Afers Contenciosos
■ Nascuda el 1949. Llicencia-
da en dret i funcionària.
........................................................
Margarida Obiols i Llandrich
Secre. de Relacions Internacionals
■ Barcelona, 1949. Llicencia-
da en dret i funcionària.
........................................................
Jordi Mercader i Farrés
Dir. gral. de Difusió Corporativa
■ Cartellà, 1956. Llicenciat en
Ciències de la Informació.
........................................................
Jaume Badia i Pujol
Dir. gral. d’Anàlisi i Prospectiva
■ Callús, 1959. Llicenciat en
filologia.
........................................................
Manuel Royes i Vila
Delegat del govern a Madrid
■ Terrassa, 1940. Llicenciat en
ciències econòmiques.
........................................................
Miquel Sellarès i Perelló
Secre. gral. de Comunicació
■ Barcelona, 1946. Llicenciat
en filosofia i periodista.
........................................................
Apel·les Carod-Rovira
Secre. gral. de Coordinació Inter-
departamental
■ Cambrils, 1958. Advocat.
........................................................
Antoni Mir i Fullana
Secre. gral. de Política Lingüística
■ Palma, 1956. Llicenciat en
filologia hispànica i catalana.
........................................................
Montse Coll i Calaf
Dir. gral. d’Afers Religiosos
■ Rodonyà, 1951. Doctora en
filosofia.
........................................................
Ignasi Doñate i Sanglas
Dir. del Consell Català de l’Esport
■ Cornellà de Llobregat, 1948.
Llicenciat en dret.
........................................................
Jesús Maestro i Garcia
Secretari d’Afers Exteriors
■ Sabadell, 1964. Llicenciat
en història.
........................................................
Núria Cleries i Nenín
Dir. de relacions amb l’adminis-
tració de justícia
■ Barcelona, 1949.
........................................................
Josefina Auladell i Baulenas
Dir. de Serveis de Justícia
■ Barcelona. Llicenciada en
enginyeria industrial.
........................................................
Joan Canongia i Gerona
Dir. gral. d’Emergències i Segure-
tat civil
■ Manresa, 1960.
........................................................
Xavier Guitart i Domènech
President del consell d’adminis-
tració de l’Entitat de Jocs i Apostes
■ Girona, 1948.
........................................................
Miquel Salazar i Canalda
Dir. gral. de Política Financera
■ Barcelona, 1956. Llicenciat
en dret.
........................................................
Francesc Colomé i Montserrat
Dir. de Planificació Educativa
■ 1950. Llicenciat en ciències.

Raimon Belenes i Juárez
Gerent de l’Institut Català de la
Salut
■ Palma, 1952. Llicenciat en
medicina.
........................................................
Carles Manté i Fors
Dir. del Servei Català de la Salut
■ Mataró, 1946. Pèrit indus-
trial químic.
........................................................
Manel Balcells i Díaz
Dir. d’Estratègia i Coordinació
■ Ripoll, 1958. Llicenciat en
medicina i cirurgià.
........................................................
Jordi William Carnes i Ayats
Dir. gral. de Desenvolupament
Rural
■ Barcelona, 1959. Llicenciat
en filologia.
........................................................
Agustí Segarra i Blasco
Dir. gral. del Centre d’Innovació i
Desenvolupament Empresarial
■ Castelló, 1958.
........................................................
Blanca Lázaro i Vicente
Dir. de serveis del departament de
Treball i Indústria
■ Barcelona, 1963.
........................................................
Josep Isern i Sitjà
Dir. gral. d’Energia, Mines i Se-
guretat Industrial i director de
l’Institut Català d’Energia
■ Barcelona, 1940.
........................................................
Maria Teresa Costa i Campí
Secretària d’Indústria i Energia
■ Madrid, 1951. Catedràtica
d’economia.
........................................................
Mar Serna i Calvo
Dir. gral. de Relacions Laborals
■ Aguilar de Campoo, 1955.
Magistrada.
........................................................
Martí Masferrer i Mascort
Dir. de l’Institut Català d’Assis-
tència i Serveis Socials
■ Cassà de la Selva, 1960.
........................................................
Ricard Fernández i Ontiveros
Secretari d’Habitatge
■ 1961. Llicenciat en econo-
mia.
........................................................
Maria Comellas i Doñate
Dir. gral. de Qualitat Ambiental
■ Viladecans, 1949. Responsa-
ble de medi ambient.
........................................................
Jordi Cañas i Sala
Dir. gral. de Polítiques Ambientals
i Sostenibilitat
■ 1955. Llicenciat en biologia.
........................................................
Ramon Luque i Porriño
Dir. gral. de Medi Natural
■ Cuevas de San Marcos,
1952. Llicenciat en geografia.
........................................................
Joan Pallisé i Clofent
Dir. del Servei Meteorològic de
Catalunya
■ Montblanc, 1951. Enginyer
........................................................
Marta Aymerich
Dir. comissió de recerca i innova-
ció tecnològica
■ Girona, 1968. Metge.
........................................................
Oriol Ferran i Riera
Secr. de Telecomunicacions i Soci-
etat de la Informació
■ Arenys de Mar, 1965. Perio-
dista


