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Canvis amb el nou Govern
Amb el nou govern de la Generalitat, canvien els consellers, l'organització i les
responsabilitats de les conselleries amb vinculació amb el sector de les
instal·lacions juvenils.
Meritxell Ruiz i Isern, de directora general a consellera d'Ensenyament
Meritxell Ruiz i Isern ha estat directora general d'Ensenyament durant sis anys al departament
que lidera Irene Rigau. Durant l'anterior legislatura es va erigir com una figura ascendent dins
aquest àmbit governamental.
Ruiz va ser l'encarregada d'explicar, per exemple, que les escoles hauran de regular l'ús de
smartphones durant els propers anys. També va assumir la tasca de fixar els criteris per ordenar
la concessió de beques menjador: Ruiz va establir els criteris aplicats pels consells comarcals per
fer una distribució equitativa de les beques. La futura consellera va ser diputada entre el 2006 i el
2010. Abans de fer el salt a CDC, havia militat a Unió.

La nova consellera d'Ensenyament

Dolors Bassa i Coll, una sindicalista al capdavant de Treball, Afers Socials i Famílies
De secretària general d'UGT a les comarques gironines a diputada per Junts pel Sí, i ara,
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. Dolors Bassa i Coll és sindicalista, mestra i
psicopedagoga i assumirà una cartera al nou Govern "il·lusionada amb la nova responsabilitat, per
una societat justa i social", escrivia en una piulada a les xarxes.
Respon a un perfil progressista i independentista que va institucionalitzar en un principi com a
regidora a l'ajuntament de Torroella de Montgrí sota les sigles d'ERC. La seva vinculació amb el
sindicat arrenca quan va començar a ser alliberada sindical de l'escola concertada Sant Miquel,
del seu municipi.
Professora d'EGB i de català i llicenciada en Psicopedagogia, també va exercir com a mestra a
l'escola Vedruna de Palafrugell.A partir del 2005 va assumir la secretaria de política social i
ocupació d'UGT a les comarques gironines.
De la nova consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, també destaca la implicació en
organitzacions de cooperació com la coordinadora d'ONGs de Girona, o bé la seva tasca com a
observadora internacional en més d'una ocasió en eleccions a Nicaragua. Ha estat també
membre del Consell Social de la Universitat de Girona (2001-2013); del Consell de Formació
Professional de la Generalitat de Catalunya (2007-2013) i del Consell de direcció del Servei
d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (2006-2014), així com membre del consell assessor del
màster de treball, relacions laborals i recursos humans de la UDG (2012).

La nova consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Jordi Baiget i Cantons, el nou conseller d'Empresa i Coneixement que fins ara era
Secretari del Govern de la Generalitat amb Artur Mas
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El nou conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget i Cantons, és llicenciat en Ciències
Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i va entrar a militar a Convergència l'any
1996 on ha format part del Servei d'Estudis del Grup convergent al Parlamentari Català
assessorant sobre aspectes econòmics, sectorials i socials. Ha desenvolupat diversos càrrecs de
responsabilitat dins l'Estructura de CiU i durant la darrera legislatura va ser Secretari del Govern.
Baiget també va ser conseller de TABASA fins a l'agost de 2014. És vicepresident tercer del
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat i vocal de la junta de
govern de l'Institut Català de Finances i del consell d'administració d'Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya. També presideix l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de
la Generalitat i des del gener de 2014 és membre del consell d'administració de Circuits de
Catalunya.
El conseller ha assegurat que «Catalunya és una potència internacional turística de la
Mediterrània. Un de cada 4 turistes que rep l'Estat, ve a Catalunya» i ha destacat que «l'aposta del
sector i les administracions per la qualitat va endavant. Hem obtingut uns bons resultats a nivell
quantitatiu però també qualitatiu. Això ho veiem en l'evolució de la despesa diària que cada cop és
més elevada».
El conseller també ha explicat que s'està aconseguint desestacionalitzar els fluxos turístics:
«Catalunya ja no és només una destinació d'estiu i de sol i platja, i cada cop més el turista que
ens visita ho fa atret per factors com ara la gastronomia, els negocis o el cicloturisme». Baiget ha
destacat que «el 53% del turisme estranger que arriba a Catalunya ho fa en temporada baixa i
que prop del 50% de la seva despesa és fora dels mesos de la temporada alta».

El nou conseller d'Economia i Coneixement

https://www.e-colonies.cat/noticia/1178/canvis/amb/nou/govern
Pàgina 2 de 2

