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Tots els procediments administratius es podran fer per 
mitjans electrònics a finals de legislatura 
 

• El Govern ha fixat el 31 de desembre de 2014 com a data límit per a 
la implantació de l’administració electrònica, que generarà un 
estalvi de 1.000 milions d’euros per legislatura 

 
 
Tots els tràmits de l’Administració del Govern de la Generalitat i dels 
organismes i entitats públiques vinculats es podran fer per mitjans electrònics 
a finals de legislatura. El Govern ha acordat avui els processos i la 
calendarització per desplegar l’administració electrònica i ha fixat el 31 de 
desembre de 2014 com a data límit perquè tots els procediments 
administratius es puguin fer per aquesta via. El mes de gener passat 
l’Executiu va fixar les línies generals del nou model, que es preveu que 
generarà un estalvi global de 1.000 milions d’euros per legislatura, del qual es 
beneficiaran les diferents administracions, la ciutadania i el sector empresarial. 
 
La realització dels tràmits per mitjans electrònics suposarà un pas important 
per agilitar, simplificar i millorar l’Administració. Els avantatges que comportarà 
són els següents:  
 

• Estalvi econòmic, ja que implica l’aposta per solucions corporatives, 
aprofitables i reutilitzables per totes les administracions, que permeten 
economies d’escala, a més de l’estalvi que suposa evitar la tramitació 
convencional en paper. 

 
• Millora de l’accessibilitat de tots els ciutadans, empreses i institucions 

independentment de la seva ubicació geogràfica. 
 

• Estalvi de temps, per a la pròpia Administració, ja que millora la seva 
gestió interna, i també per a la ciutadania i el sector empresarial. 

 
• Augment de l’eficiència, que es tradueix en una reducció del temps i de 

l’esforç de tramitació, així com la millora de l’eficàcia i la qualitat del 
servei prestat. 

 
• Impuls de la simplificació administrativa en diversos àmbits (empresa, 

ciutadà, ens locals i àmbit intern de la Generalitat), que fa possible un 
estalvi significatiu en temps i recursos dins i fora de l’Administració.  

 
 
Segons l’acord aprovat avui, els procediments telemàtics es faran a través de 
les plataformes de tramitació electrònica corporatives, com són Gencat 
Serveis i Tràmits (GSiT) i l’Extranet de les Administracions Catalanes 
(EACAT).  



 

�

����������	�
���������������� �

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

3

 
L’acord estableix els següents mecanismes de programació i seguiment 
perquè sigui una realitat:  
 
• Programació. Abans del 30 de setembre de 2012, els secretaris generals 

elaboraran el pla d’actuació relatiu als procediments dels departaments i 
organismes que encara no es poden iniciar per mitjans electrònics. 
S’indicarà el termini màxim per incorporar la tramitació telemàtica. 

 
• Seguiment. Pel que fa als procediments que afecten les empreses i els 

professionals,  el seguiment correspon a la Comissió de Coordinació 
Interdepartamental per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial 
i per a la resta de procediments, el seguiment el realitza la Comissió per a 
l’Impuls dels Mitjans Electrònics a l’Administració.  

 
 
La Direcció General de Processos i Administració Electrònica serà 
l’encarregada d’oferir als diferents departaments del Govern el suport 
necessari per implantar l’administració electrònica. De fet, aquesta unitat ha 
elaborat un formulari genèric aplicable a tots els procediments que facilitarà 
l’inici dels tràmits per mitjans electrònics. 
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Catalunya i l’Organització Panamericana de la Salut 
col·laboraran en matèria sanitària 
  

• El Govern aprova un Memoràndum d’Entesa entre les dues parts, 
que permetrà exportar el model sanitari català com a referència 
per a molts països del continent americà 

 
 
El Govern de la Generalitat i l’Organització Panamericana de la Salut, amb 
seu a Washington (EUA), col·laboraran en matèria sanitària. El Consell 
Executiu ha autoritzat avui la signatura d'un Memoràndum d'Entesa entre les 
dues parts, que permetrà promoure el model sanitari català com a referència 
per a molts països del continent americà. L’acord se signarà a finals de mes. 
 
L’Organització Panamericana de la Salut (OPS) és un organisme internacional 
de salut pública dependent de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
l’agència de de les Nacions Unides per a la Salut a nivell mundial. Es va 
fundar fa més de cent anys i té com a àmbit d'actuació tot el continent americà 
(els països d’Amèrica del Nord, Amèrica Central i Amèrica del Sud). 
 
El sistema sanitari de Catalunya gaudeix d’un gran prestigi universal. No 
només pel seu elevat grau de qualitat i excel·lència, sinó també per una 
eficàcia i eficiència contrastades en l’optimització de recursos, que integra a la 
xarxa d'utilització pública diversos establiments i serveis sanitaris de titularitat 
diversa.  
 
L’acord permetrà una col·laboració més estreta entre les parts, sense que això 
generi cap cost econòmic per a l’Administració de la Generalitat. 
 
Les àrees objecte de col·laboració i assessorament són: 
 

• Salut pública 
• Assistència primària i hospitalària 
• Emergències mèdiques i transport sanitari medicalitzat 
• Infermeria 
• Recerca i innovació mitjançant la implementació de polítiques de 

recerca per a la salut 
• Formació de directius de la salut 
• Centres col·laboradors i xarxes en salut 
• e-salut i tecnologies de la informació i la comunicació 
• Cooperació en recursos humans 
• Governança i organització dels sistemes de salut 
• Programes de control VIH 
• Planificació i gestió de cures pal·liatives 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern inicia el procés de concessió de l'empresa pública Tabasa  
 
El Govern ha aprovat el decret que deixa sense efecte l’encàrrec de gestió de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya a l’empresa pública Tabasa 
Infraestructures i Serveis de Mobilitat, Societat Anònima, en el primer pas del 
procés que ha de suposar la seva concessió externa.  
 
El Decret 305/1987, de 19 d’octubre, va autoritzar Tabasa per gestionar, per 
encàrrec de la Generalitat, el servei consistent en la construcció, la 
conservació i l’explotació dels túnels de Vallvidrera i els seus accessos. 
Aquest encàrrec a Tabasa, en la seva condició d’empresa pública i mitjà propi 
de la Generalitat, ha estat posteriorment modificat pels decrets 70/2008, d’1 
d’abril; 103/2009, de 30 de juny; 39/2010, de 16 de març, i 426/2011, de 27 de 
desembre, amb l’atribució de la gestió d’altres actuacions i serveis d’interès 
general. 
 
El Govern, en el marc de reestructuració del sector públic i atesa la situació 
financera de la Generalitat, ha acordat impulsar la concessió de la gestió del 
servei públic de conservació i explotació dels túnels de Vallvidrera i els seus 
accessos. 
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NOMENAMENTS 
 
 
El Govern ha aprovat el nomenament següent: 
 
 
Anton Valero i Solanellas, president del Consell Social de la Universitat 
Rovira i Virgili 

 
Nascut a Riudecols l’any 1955. 

 
És llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (UB) i 
màster en Gestió d’Empreses per EADA. 

 
Actualment és president i director general de Dow Chemical per a 
Espanya i Portugal i director del Complex Industrial de Tarragona. També 
és vicepresident de la Federació Empresarial de la Indústria Química 
Espanyola (FEIQUE) i president de l’Associació Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT). 
 


