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El Govern aprova l’elaboració del Pla de Govern 2013-
2016, centrat en la recuperació econòmica, la cohesió 
social i la Transició Nacional  

 

 El Pla de Govern identifica els reptes i objectius estratègics de 

país que marcaran l’acció governamental aquesta legislatura 

 

 La nova planificació incorporarà les premisses consensuades en 

l’Acord per a la Transició Nacional i per garantir l’estabilitat 

parlamentària 

El Govern ha acordat encarregar al conseller de la Presidència l’inici, 

elaboració i coordinació del Pla de Govern 2013-2016, d’acord amb els 

objectius prioritaris presentats pel president de la Generalitat, Artur Mas, en el 

discurs d’investidura. L’encàrrec també inclou establir un calendari 

d’actuacions per a la present legislatura. 

El nou Pla de Govern i els plans departamentals continuaran, per una banda, 

els treballs ja iniciats pels diferents departaments durant la passada 

legislatura, i per l’altra, incorporaran les premisses consensuades en l’Acord 

per a la Transició Nacional i per garantir l’estabilitat parlamentària signat entre 

els grups parlamentaris de CiU i ERC.  

La funció del Pla de Govern és fixar els objectius i les línies d’actuació de 

l’acció de govern de manera que puguin ser executables, avaluables i 

transparents, i garantir el rendiment de comptes de l’actuació dels 

departaments de la Generalitat.  

Més enllà de ser un element de planificació, el document també pretén millorar 

la transparència en les relacions del Govern amb els ciutadans i permet seguir 

i avaluar el compliment dels compromisos adoptats amb la ciutadania.  

Els eixos d’actuació inclosos en el Pla de Govern es basaran en els següents 

objectius: 

- Recuperació econòmica i creació d’ocupació. 
- Cohesió social i els serveis d’interès públic. 
- Transició Nacional i dret a decidir. 
- Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques. 
- Agilitat i transparència de l’Administració. 
- Desenvolupament sostenible i equilibri territorial. 
- Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional de la 

identitat, la llengua i la cultura catalanes. 
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Actuacions prioritàries 

Tal com va exposar el president de la Generalitat en el seu discurs 

d’investidura el passat 20 de desembre de 2012, la reducció de l’atur i la 

reactivació econòmica són els principals reptes que ha d’afrontar el Govern de 

Catalunya.  

 

Per assolir aquest objectiu, és necessari facilitar el crèdit a les pimes i 

autònoms, donar suport a la indústria a través de polítiques que potenciïn els 

clústers i els sectors productius tractors, amb especial èmfasi en el paper de 

l’Administració i la seva capacitat de compra al servei de l’activitat productiva 

del país.  

 

També es potenciaran les polítiques adreçades a la internacionalització de 

l’economia catalana, amb una clara voluntat d’integrar la recerca i la innovació 

i posar-les al servei de la capacitat productiva del país, així com de millorar la 

competitivitat de l’economia catalana.  

 

En l’àmbit de la cohesió social i dels serveis d’interès públic, el Govern 

convocarà una cimera amb els grups parlamentaris per debatre i, si és 

possible, acordar, les línies mestres de la priorització en matèria de polítiques 

socials i d’estat del benestar. També impulsarà un Pacte Nacional contra la 

Pobresa i l’Exclusió Social i un d’específic per a la Infància, adreçat a 

combatre d’arrel la pobresa infantil. 

 

En l’àmbit de l’habitatge i sensible a la situació de milers de famílies, el 

Govern crearà un fons i un servei de rescat de famílies i una xarxa de de pisos 

d’emergència. 

Fidel al seu compromís de garantir l’estat del benestar, el Govern elaborarà un 

Contracte programa que vincularà la futura recuperació dels ingressos globals 

de la Generalitat a la recuperació de la despesa i la inversió.  

Pel que fa a la Transició Nacional i el dret a decidir, i en línia amb l’Acord per a 

la Transició Nacional i per garantir l’estabilitat parlamentària signat entre els 

partits que donen suport al Govern, l’Executiu crearà el Consell Català per a la 

Transició Nacional, com a òrgan d’impuls, de coordinació, de participació i 

d’assessorament en el procés de consulta i Transició Nacional, amb l’objectiu 

de garantir-ne l’impuls i la materialització. També es crearan els instruments 

d’administració electoral a fi d’assegurar la correcta celebració de la consulta. 

 

Pel que fa a les estructures d’estat en l’àmbit fiscal, el Govern avançarà en 

l’assumpció de funcions i competències de l’Administració Tributària a través 



 

 

Acords de Govern . 03.01.2013  

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

 

4 

d’un Pla directiu i d’un Projecte executiu, i la transformació de l’Institut Català 

de Finances en un banc públic. 

 

Els objectius en matèria de sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques 

comportaran actuacions orientades a la millora de l’eficiència en la despesa 

amb mecanismes com la contractació centralitzada, la compra innovadora o 

les mesures conjuntes d’estalvi, així com la comptabilització i denúncia de tots 

els incompliments de l’Estat amb Catalunya. 

El Pla de Govern també inclourà un Pacte Nacional sobre polítiques de 

sostenibilitat per tal d’impulsar i desenvolupar l’economia verda com a àmbit 

estratègic, així com aprovar i desplegar el Pla de Transports de Viatgers per 

Carretera (2013-2018) i  el Pla Director d’Infraestructures (2011-2020). 

 

Activitat legislativa 

Totes aquestes actuacions van acompanyades d’una àmplia activitat 

legislativa que comportarà l’impuls de lleis tan destacades com la d’Ocupació 

de Catalunya i del Servei d’Ocupació de Catalunya; la llei òmnibus local, la 

Llei de la Formació Professional; la Llei de la Ciència; la Llei catalana de 

promoció i autonomia personal; la llei de reforma de la Renda Mínima 

d’Inserció o la Llei del Voluntariat.  

En el capítol de Transició Nacional, caldrà aprovar la Llei de Consultes, 

elaborar una llei de l’Administració Tributària, la llei de la Policia de Catalunya, 

o una llei de la banca Pública, entre d’altres.  

També està previst l’impuls de la Llei electoral catalana; la Llei de 

transparència i l’accés a la informació publica; la Llei de l’espai públic, la Llei 

del canvi climàtic o la Llei d’avaluació d’impacte ambiental. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern aprova la reestructuració dels òrgans centrals i dels òrgans 
territorials del Servei Català de la Salut 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret de reestructuració dels òrgans centrals i 
dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, per simplificar l’estructura 
administrativa del Catsalut, en el marc de les mesures preses pel 
Departament de Salut per preservar el sistema sanitari català. El decret atén 
als principis que estableix la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària 
de Catalunya que va configurar el Servei Català de la Salut com a ens públic 
de caràcter institucional i també a la legislació que ha anat conformant el 
Servei Català de la Salut des de la seva creació i en les diferents 
reestructuracions.  
 
En aquest sentit, cal destacar la simplificació de l’estructura (amb la supressió 
de diversos programes), i la potenciació de l’atenció al ciutadà, que ha de 
vetllar pels drets dels usuaris del sistema. D’altra banda, aquest Decret, a 
diferència dels anteriors, no es limita a l’estructura dels òrgans centrals, sinó 
que també recull els òrgans territorials, amb especial èmfasi en el sector 
sanitari, potenciant aquells aspectes que ja recollia de Llei d’ordenació 
sanitària de Catalunya sobre els consells de direcció i de participació. 
 

 

El Govern aprova el decret de delimitació de les regions sanitàries i de 

sectors sanitaris del Servei Català de la Salut 

El Govern ha aprovat decret de delimitació de les regions sanitàries i dels 
sectors sanitaris del Servei Català de la Salut. El Servei Català de la Salut 
s'ordena en demarcacions territorials denominades regions sanitàries. 
Aquestes regions es delimiten atenent factors geogràfics, socioeconòmics, 
demogràfics, laborals, epidemiològics, culturals, climàtics, de vies de 
comunicació homogènies, així com d'instal·lacions sanitàries existents, tot 
tenint en compte l'ordenació territorial de Catalunya. 
 
Actualment, en concordança amb el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, es 
vol aprofundir en el model d’ordenació territorial sanitària establerta en la Llei 
d’ordenació sanitària de Catalunya. L’objectiu és assolir un model que permeti 
guanyar en eficiència i minimitzar els costos administratius, alhora que 
afavoreixi la participació dels ciutadans, sobretot en l’àmbit del sector sanitari. 
 
Les regions sanitàries continuen essent set, compostes per sectors sanitaris 
que passen a ser 29 en comptes dels 56 establerts fins ara. 
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El Govern modifica el decret per a l’autorització sanitària de centres i 
unitats de diàlisi 
 
El Govern ha aprovat el Decret que modifica l’article 6 del Decret 92/2009, de 
9 de juny, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a 
l’autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors 
d’hemodiàlisi. 
 
El Decret 92/2009 té per objecte establir les condicions tecnicosanitàries 
mínimes i els requisits de funcionament que han de complir els centres de 
diàlisi, tant de titularitat pública com privada, i les unitats de diàlisi integrades 
en centres hospitalaris, per obtenir l’autorització sanitària d’obertura i 
funcionament prèvia a l’inici de l’activitat. En l’article 6, sobre el “Servei 
farmacèutic”, el Decret disposa que els centres de diàlisi han de tenir un 
dipòsit de medicaments que tingui la corresponent autorització administrativa 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
L’experiència adquirida durant el temps d’aplicació d’aquesta normativa pel 
que fa al funcionament dels dipòsits de medicaments, ha demostrat que és 
necessari modificar la regulació per donar cabuda també als serveis de 
farmàcia com a mitjà de prestació d’atenció farmacèutica en els centres de 
diàlisi. D’aquesta manera es vol aconseguir un ús més racional del 
medicament i de la despesa dels centres. 
 
Així doncs, amb la present modificació els centres de diàlisi hauran de 
disposar d’un servei de farmàcia o bé d’un dipòsit de medicaments. En les 
unitats de diàlisi, aquest servei farmacèutic l’haurà d’assumir el servei de 
farmàcia del centre hospitalari. El fet que cada centre pugui escollir la 
modalitat de servei farmacèutic (servei de farmàcia o dipòsit de medicaments), 
en funció de la seva estructura i les seves necessitats, ha de repercutir en una 
millora de la qualitat del servei. 
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Nomenaments 
 
Jordi Vilajoana Rovira 

Secretari general del Departament de la Presidència 

 

Nascut a Barcelona l’any 1949. 

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Va ser 
conseller de Cultura del Govern de la Generalitat de Catalunya del 1999 al 
2003. Del 1995 al 1999 va ser director general de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió. 

  
Va ser diputat al Congrés durant la VIII legislatura (2004-2007), on va ocupar 
la vicepresidència segona de la mesa del Congrés. Des del 2008 fins 
l’actualitat ha estat portaveu de CiU al Senat. 
 
En l’àmbit privat va ser conseller delegat del grup de comunicació BBDO 
Barcelona durant el període 1975-1995. 
 
Militant de Convergència Democràtica de Catalunya després de la seva fusió 
amb Esquerra Democràtica de Catalunya des de 1978. És membre del Comitè 
Executiu de CDC i de la Federació de CiU. És vicepresident de la Fundació 
Catdem. 

 
Josep Martínez Melgares 

Secretari general del Departament d’Interior 

 
Nascut a Baeza l’any 1963. 

Llicenciat en Dret i en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. 
Diplomat en Funció Gerencial a l’Administració Pública per l’Escola Superior 
d’Alta Direcció d’Empreses de Barcelona (ESADE) i Màster en Alta Funció 
Directiva per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Màster en Gestió 
Urbanística per la Universitat Politècnica de Catalunya, també ha cursat 
diversos postgraus en urbanisme i dret immobiliari.  

Des del 2002 fins l’actualitat ha estat subdirector general d’Assistència 
Jurídica i Règim Local de la Direcció General d’Administració Local, al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i, des de l’octubre de 
2012, director dels serveis territorials de la Catalunya Central del mateix 
departament.  
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Va exercir com a funcionari tècnic a l’Ajuntament de Vic del 1988 al 1990 i a 
l’Ajuntament de Torelló des del 1991 fins el gener de 2002. També ha estat 
assessor jurídic de diversos Ajuntaments de Catalunya.  
 
 
Xavier Gibert i Espier 

Secretari general del Departament d’Empresa i Ocupació 

 
Nascut a Barcelona l’any 1958. 

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Diplomat en Funció 
gerencial de les administracions públiques i en gestió d’Organitzacions 
Públiques i Privades per ESADE. 

 
Des de 2004 i fins el 2010 va ser director de Relacions Laborals, Corporatives 
i Institucionals de la Unió Catalana d’Hospitals/Fundació Unió Catalana 
d’Hospitals. 
 
De 2002 a 2004 va ser director general de Serveis del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, i des de 2000 a 2002, director general de 
Serveis del Departament de Medi Ambient. Del 1983 al 2000 va desenvolupar 
diverses tasques a l’Institut Català de la Salut. 
 
També ha estat professor de Recursos Humans en diverses escoles i 
universitats com EADA, la Universitat de Santiago de Compostel·la, l’Escola 
Universitària de Sant Joan de Déu, la Universitat de Barcelona i la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC). 
 
Durant la IX legislatura ha estat el secretari general d’Interior del Govern de la 
Generalitat.  

 

Enric Colet Petit 

Secretari general del Departament de Justícia 

 
Nascut a Barcelona l’any 1958. 

Llicenciat en Ciències Empresarials, en Administració i Direcció d’Empreses i 
Màster en Direcció d’Empreses, Colet és professor d’ESADE des del 1984, 
activitat que compagina amb la consultoria, i professor associat a la 
Universitat Ramon Llull.  

És membre del Consell Assessor de l’Agència Catalana de Protecció de 
dades, de la qual en va ser el primer president. 
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Entre les seves àrees d’interès es troben l’Estratègia de Sistemes 
d’Informació; l’Impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en 
les organitzacions; l’e-Government i e-Health, i l’Estructura del mercat de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
Durant la IX legislatura ha estat el secretari general d’Empresa i Ocupació  

 


