
 

GRUP D’ASSESSORS DE L’ACEDE 

17 DE SETEMBRE A LES 9.30 HORES 

LLOC: Bar Salzbourg 

ASSISTENTS:                                                       PER PART D’ACEDE: 

Armand Corrales                                               Paco Camarasa 

Sonia Hernández                  Miren Vilarrasa      

Xavier Malvehy                                                

Lluís Salarich 

Josep Lluís Llusià 

Ignacio Barroso 

Misac Ugarte 

-------------------------------------------------------     ACTA      -------------------------------------------- 

 

1. Reglament Intern Assessors 

Es demana als assessors de tornar a revisar el document per incloure quelcom amb data 

límit 1 d’octubre. 

 

2. Promoció Econòmica 

Des del departament Coordinar, impulsar i liderar estratègies i actuacions de promoció 

econòmica i de suport a la competitivitat de l'economia catalana i necessiten assessors 

de diverses especialitats que donin servei. Volen un perfil d’assessor empresari, ja que 

s’han trobat que han col·laborat amb empreses grans i els hi portaven becaris. 

Es demana als assessors que tot aquell que volgués col·laborar ens ho digui per fer-los 

arribar més informació. 

 

Es proposa als assessors fer una trobada amb el nou director de promoció econòmica a 

la Generalitat, el Sr. Ferran Rodero. 

 

3. Procés participatiu sobre l’avaluació del compliment de les obligacions de 

transparència de l’administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

Des del departament de transparència ens han fet arribar un correu electrònic per 

participar en el Procés participatiu sobre l’avaluació del compliment de les obligacions 

de transparència de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Ens demanen opinió per millorar la legitimitat i credibilitat de la política de transparència 

i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, la Secretaria de Govern Obert 

posa a com a mecanisme de retiment de comptes, la possibilitat d’examinar i proposar 

mesures que puguin enriquir l’avaluació del compliment de les obligacions de 

transparència.  

A través d’ aquest enllaç. 

https://participa.gencat.cat/processes/avaluacio-transparencia


 

  

 

 

4. Jornada Assessors 

S’aprova per part dels assessors fer la següent Jornada el proper 25 de març de 2022 al 

Cercle Sabadellès en horari de 9.30 a 12 hores. 

S’aprova la proposta de Jornada modificada i començar a treballar per grups. 

Adjuntem proposta. 

 

5. Borsa d’oportunitats 

Lluís Salarich demana a la resta d’assessors, si coneixen al Gerent o Director Financer de 

l’empresa Dormimos.com 

 

Ignacio Barroso, proposa fer cafès amb assessors i empreses de l’ACEDE en un format 

de mini networking empresarial. 

 

Josep Lluís Llusià proposa fer la propera reunió d’assessors del dia 22 d’octubre a les 

12.30 hores per fer visita al centre i dinar allà. 

 

 

Finalitza la reunió a les 11 hores 


