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El Govern impulsa la Llei de l’acció i el servei exterior, 
com a instrument per situar Catalunya al món i 
internacionalitzar l’economia del país 
 

• La nova norma concretarà i articularà des del punt de vista polític, 
institucional i administratiu les competències recollides a l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya en matèria d’acció exterior per tal de 
bastir un veritable Servei Exterior català 
  

• Permetrà disposar d’unes estructures modernes, una xarxa de 
representacions a l’exterior sostenible i un personal de primer 
nivell preparat per assolir els reptes futurs 
�

• Garantirà una acció exterior coordinada entre els diferents  
departaments del Govern, el Parlament i els ens locals per 
maximitzar el posicionament de Catalunya a nivell internacional 
 

El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia a la tramitació de 
l’Avantprojecte de llei de l’acció i el servei exterior de Catalunya amb l’objectiu 
de concretar i articular les competències en l’àmbit de l’acció exterior i la Unió 
Europea recollides a l’Estatut d’autonomia de Catalunya. La futura norma, que 
se situa en el procés de construcció d’estructures d’estat, permetrà disposar 
d’unes estructures de representació a l’exterior més consolidades i 
sostenibles. 
 
La iniciativa legislativa respon al compromís del Govern d’impulsar una llei de 
l’acció exterior amb l’objectiu de desenvolupar el marc estatutari i endreçar i 
estructurar l’activitat internacional i envers la Unió Europea, tal com va 
manifestar el conseller de la Presidència en la seva compareixença a la 
Comissió d’Afers Exteriors, de la Unió Europea i Cooperació del Parlament de 
Catalunya. És també un dels objectius del Pla de l’Acció Exterior de Catalunya 
2010-2015, que respon al compromís expressat pel president de la Generalitat 
en el debat d’investidura de potenciar l’activitat exterior de l’economia del país. 
 
La nova regulació permetrà establir mecanismes de coordinació entre els 
propis departaments del Govern, el Parlament i els ens locals per tal de 
maximitzar el posicionament de Catalunya a nivell internacional. Es tracta, en 
definitiva, d’alinear tota l’acció exterior del Govern i coordinar-la amb la resta 
d’ens de la societat catalana per desenvolupar les estructures d’un Servei 
Exterior de caràcter transversal.  
 
La llei aportarà una millora substancial en termes d’eficiència i racionalització 
administrativa que donarà més coherència a l’actuació internacional de la 
Generalitat de Catalunya. Contemplarà la reforma de l’actual marc amb les 
comunitats catalanes de l’exterior, fent-lo extensiu a les relacions amb els 
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catalans de l’exterior a nivell individual. Així mateix, afavorirà el suport de la 
Generalitat als emprenedors i les empreses que exporten productes i serveis i, 
en aquest sentit, donarà visibilitat a l’acció de les delegacions i la xarxa 
d’oficines de la Generalitat a l’exterior per afavorir la internacionalització de 
l’economia catalana. Al mateix temps, també dotarà de més coherència la 
política de cooperació al desenvolupament. 
 
Finalment, la llei pretén avançar cap a una funció pública exterior de 
Catalunya amb un coneixement global de la realitat europea i internacional, 
flexible davant dels canvis i les noves oportunitats, amb capacitats 
lingüístiques i domini de les tècniques de negociació internacional que li 
permetin moure’s amb normalitat en contextos internacionals i davant les 
relacions amb altres governs, institucions europees o organismes 
internacionals. 
 
 
Projectes de suport a la internacionalització empresarial 
 
Catalunya representa actualment el 26% les exportacions espanyoles i un terç 
del total d’empreses amb activitat a l’exterior. A més, el 2012 va ser líder en 
captació d’inversions empresarials a l’Europa continental i en captació de 
turisme. En aquest context juguen un paper important els centres de promoció 
de negoci d’ACC1Ó, que durant el 2012 van dur a terme prop d’un miler de 
projectes de suport a la internacionalització de 650 empreses catalanes.  
 
En total ACC1Ó disposa de 34 centres de promoció de negocis ubicats a les 
principals capitals econòmiques, que donen cobertura a més de 80 països. 
Aquests centres compten amb personal expert al país, que ofereix serveis 
d’assessorament personalitzat per introduir l’empresa catalana als mercats 
més dinàmics. 
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El Govern crea el Programa per definir el model d’una 
Hisenda pròpia 
 

• Suposa un nou impuls al disseny d’una Agència Tributària pròpia, 
que permeti la gestió, liquidació, recaptació, inspecció i revisió de 
tots els impostos i altres tributs que s’apliquen a Catalunya 

 
• S’emmarca en el mandat del Parlament de Catalunya d’aprofundir 

en el desenvolupament de les estructures d’estat bàsiques que cal 
tenir a punt davant d’un nou escenari polític a Catalunya 

 
• La creació del programa dóna continuïtat al procés endegat de 

col·laboració amb els organismes tributaris de les quatre 
diputacions 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui la creació del Programa per a la definició i 
l’assessorament de la implementació d’un nou model d’Administració 
Tributària de Catalunya, en compliment del mandat del Parlament de 
Catalunya del 23 de gener passat d’aprofundir en el desenvolupament de les 
estructures d’estat bàsiques que cal tenir a punt en el context d’un nou 
escenari polític. 
 
El Govern és conscient que bastir la Hisenda catalana requereix un treball 
previ rigorós i intens, que no pot ser fruit de la improvisació. És en aquest 
context que s’emmarca la creació d’aquest programa, que ha d’aprofundir en 
la implementació d’un nou model d’estructura administrativa tributària que 
permeti la gestió, liquidació, recaptació, inspecció i revisió de tots els impostos 
i altres tributs que s’apliquen a Catalunya. També s’emmarquen en aquest 
treball previ d’assessorament i avaluació els informes en matèria tributària que 
elaborarà el Consell Nacional de Transició Nacional i que es complementaran 
amb el programa aprovat avui.  
 
La direcció del programa, que actuarà sota la coordinació i la supervisió dels 
consellers de la Presidència i d’Economia i Coneixement, tindrà les funcions 
següents: 
 

- Assessorar el president de la Generalitat en les qüestions relacionades 
amb la definició d’un model d’Administració Tributària pròpia. 

 
- Col·laborar amb el conseller d’Economia i Coneixement en les 

qüestions relacionades amb els procediments interns per assessorar 
sobre la coordinació de l’actuació dels diferents organismes amb 
competències sobre la gestió dels impostos propis de Catalunya i els 
quals han estat transferits per part de l’Estat.  
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- Col·laborar amb el conseller de la Presidència en el disseny de les 
estratègies per coordinar les diferents administracions públiques amb 
competència en matèria tributària. 

 
- Assessorar i fer propostes en relació amb el sistema d’ingressos de la 

Generalitat. 
 

- Fomentar la participació dels sectors professionals i acadèmics de 
Catalunya en el disseny del model d’Administració Tributària de 
Catalunya. 

 
El mes de gener passat el Govern va aprovar la creació de la Secretaria 
d’Hisenda, que serà l’encarregada de desenvolupar l’Agència Tributària de 
Catalunya. La Secretaria assumeix de fet l’Agència Tributària de Catalunya 
com a òrgan encarregat de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació 
dels tributs propis de la Generalitat i dels tributs estatals cedits. En el marc 
d’aquesta Secretaria també s’inscriu el Programa per a l’aplicació i el 
desenvolupament dels tributs cedits a Catalunya, creat el 9 d’octubre de 2012. 
El conjunt d’aquestes estructures reforcen la prioritat del Govern en un tema 
que considera cabdal com és disposar d’una Administració Tributària pròpia al 
nostre país. 
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El Govern facilita l’accés de les petites i mitjanes 
empreses a la contractació pública 
 

• Es tracta de mesures d’informació, formació, proporcionalitat, 
simplificació administrativa i foment de la concurrència a la 
contractació pública que persegueixen promoure la generació 
d’ocupació i la reactivació econòmica 
 

• A Catalunya el 99% de les empreses són PIME i generen el 70% de 
l’ocupació  

 
El Govern ha aprovat avui impulsar mesures de foment i criteris d’actuació per 
facilitar l’accés de les petites i mitjanes empreses a la contractació pública. Es 
tracta de mesures d’informació, formació, proporcionalitat, simplificació 
administrativa i foment de la concurrència a la contractació pública amb les 
quals el Govern vol afavorir que les PIME puguin accedir a la contractació 
pública i incrementar les seves possibilitats de negoci. D’aquesta manera es 
posarà en valor la rellevància de les PIME dins l’estructura socioeconòmica i 
empresarial del país, i es promourà la generació d’ocupació i la reactivació de 
l’economia. A Catalunya el 99% de les empreses són PIME. Generen el 70% 
de l’ocupació del país i contribueixen en gairebé el 60% del Valor Afegit Brut 
(VAB) mercantil del conjunt de l’economia catalana. 
 
La complexitat i la rigidesa del marc normatiu vigent en relació amb la 
contractació pública fa que la participació relativa de les PIME sigui força 
inferior al pes que hauria de tenir en funció a la seva participació al conjunt de 
l’economia, tant a Catalunya com al conjunt de la Unió Europea, on les petites 
i mitjanes empreses únicament accedeixen a una tercera part de la 
contractació pública, malgrat que representen la meitat de l’economia de la 
zona.  
 
L’acord s’ha elaborat tenint en compte les aportacions i suggeriments de 
diferents representants empresarials de les petites i mitjanes empreses i 
mitjançant les propostes exposades en diferents grups de treball amb 
l’objectiu de fer més transparent la contractació pública per a les empreses i 
de portar a terme actuacions que tinguin incidència i repercussió davant la 
situació econòmica del país i que permetin superar els efectes adversos de 
l’actual situació de crisi econòmica. 
 
Una major participació de les petites i mitjanes empreses permetrà que 
desenvolupin tot el seu potencial en termes de creació d’ocupació, de riquesa 
social o d’estímul a la innovació i, al mateix temps, comportarà una ampliació 
considerable de la base de proveïdors de béns i de serveis de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, cosa que afavorirà la 
concurrència i millorarà l’eficiència de la contractació pública.   
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La mesura, al mateix temps, s’emmarca en el compromís del Govern 
d’incrementar la transparència, la participació i l’eficiència general de la 
contractació pública. De fet, l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la 
Contractació Pública serà l’encarregada de fer el seguiment de l’aplicació de 
les mesures aprovades. 
 
L’acord de Govern aprovat recull un seguit de mesures estructurades en 
quatre apartats:  
 
 
Mesures de foment i criteris d’actuació per facilitar l’accés de les PIME en les 
licitacions públiques 
 
Entre les mesures per facilitar l’accés de les petites i mitjanes empreses a la 
contractació pública, hi ha la posada en marxa d’un pla de comunicació i 
formació en aquesta matèria, l’elaboració d’una guia pràctica de contractació 
pública amb la Generalitat o l’organització de jornades de formació, preparació 
i col·laboració. Altres mesures són establir amb caràcter general una durada 
dels acords marc no superior als 2 anys, preveure terminis per presentar les 
ofertes contractuals que no dificultin la participació de les PIME o limitar la 
possibilitat de requerir a les empreses licitadores una plantilla determinada de 
treballadors únicament als procediments contractuals en què estigui justificat.  
 
Mesures per incrementar la participació efectiva de les PIME a la contractació 
pública 
 
Entre d’altres, el Govern preveu establir un codi de bones pràctiques en l’ús 
del sistema de subhasta per a les adjudicacions de contractació. També fer 
partícips les PIME de l’adjudicació dels contractes menors i dels procediments 
negociats per causa legal de la quantia econòmica del contracte. 
 
Mesures de simplificació de procediments i eliminació de càrregues 
administratives 
 
En aquest àmbit es preveu, entre d’altres, impulsar l’articulació de mesures de 
simplificació dels procediments de contractació, evitar que la formalització 
d’acords marc de contractació i la contractació derivada pugui implicar una 
duplicitat d’exigència de garanties definitives. 
 
Mesures relacionades amb l’execució contractual 
 
Finalment, pel que fa a l’execució contractual, el Govern preveu designar un 
responsable de seguiment del compliment del contracte. 
 
Addicionalment, l’Administració de la Generalitat està desenvolupant altres 
actuacions específiques per a les petites i mitjanes empreses, com instar el 
Govern de l’Estat a revisar l’actual règim obligatori de classificació empresarial 
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per poder contractar o haver acordat la suspensió temporal de la revisió de les 
classificacions empresarials per causes relatives a la solvència tècnica i 
professional. Aquesta darrera actuació evita una conseqüència indirecta tan 
negativa com és que la crisi econòmica general impedeixi a les empreses 
mantenir la solvència preceptiva per contractar amb l’Administració.  
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El Govern autoritza la subhasta de la Casa Burés 
 

• La Generalitat anunciarà properament la data de la licitació de 
l’immoble, que tindrà un preu de sortida de 26 milions d’euros 

 
El Govern ha autoritzat el Departament d’Economia i Coneixement a convocar 
la subhasta de venda de la Casa Burés i liquidar anticipadament el cens 
emfitèutic que grava l’immoble, un cop s’hagi venut.  
 
La Generalitat va adquirir la Casa Burés el desembre del 2009, a través d’un 
cens constituït a favor de l’Ajuntament de Barcelona de 26 milions d’euros. 
Des d’aleshores, l’Executiu ha abonat al consistori les rendes anuals 
acordades i, en aquest moment, l’import del cens que queda per liquidar és de 
14 milions d’euros com a màxim. Aquesta quantitat inclou els 13 milions de 
cens emfitèutic pendent, més els interessos corresponents.  
 
La Casa Burés es licitarà per un preu mínim de 26.090.885 euros. El 
Departament d’Economia i Coneixement té previst convocar en els propers 
dies una subhasta pública per vendre la Casa Burés, juntament amb l’antiga 
seu del Memorial Democràtic a la Via Laietana, actualment en desús.  
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El telèfon 012 concentrarà tota la informació i atenció 
ciutadana 
 

• La integració permetrà millorar la qualitat del servei, així com 
facilitar i simplificar l’accés de la ciutadania 
 

• Queden exclosos del procés de concentració el 061 i el 112, que 
continuaran sent els telèfons de referència per a sanitat i 
emergències 

 
El Govern ha acordat fer un pas definitiu en la concentració de l’atenció i la 
informació telefònica de la Generalitat a través del telèfon 012 per facilitar a la 
ciutadania l’accés a aquests serveis i evitar-li haver de conèixer o recordar 
altres telèfons. Aquest procés de concentració exclourà el 061 de Sanitat 
Respon i el 112, que continuarà sent el número de referència per a la 
informació relacionada amb les emergències. 
 
La gestió unificada del servei d’atenció ciutadana, a més de millorar la qualitat 
del servei, facilitant i simplificant l’accés a la ciutadania, incorpora criteris 
d’economia d’escala que ofereix una oportunitat molt valuosa per millorar les 
eficiències de la despesa pública en el context actual de redimensionament de 
l’estructura de l’Administració de la Generalitat i de millora de la gestió dels 
seus recursos. En el cas del servei telefònic d’atenció ciutadana, aquesta 
circumstància s’ha de tenir encara més en compte, ja que la gestió del 012 
està externalitzada.  
 
El 17 de novembre de 1998 la Generalitat va crear el 012 com a número de 
telèfon d’atenció ciutadana, que va començar a operar el 12 de gener de 
1999. Posteriorment, el 26 de juny de 2001, es va establir el 012 com a 
número de referència de la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels 
serveis d’informació corporativa i la gestió dels serveis de la Generalitat.  
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El Govern reforça la vigilància i la prevenció 
d’incendis forestals 
 

• Aprova el programa de la campanya d’estiu d’incendis forestals, 
que autoritza la contractació del personal necessari per 
desenvolupar els treballs 

 
El Govern reforçarà la vigilància i la protecció dels terrenys forestals i els 
espais naturals durant la campanya de prevenció d’incendis forestals. El 
Consell Executiu ha aprovat avui el programa de la campanya d’estiu de 
prevenció d’incendis forestals i de treballs en espais naturals de protecció 
especial, que també autoritza a contractar el personal necessari per 
desenvolupar els treballs. El programa té una durada de 5 mesos. 
 
L’aprovació d’aquest programa té com a objectiu donar suport a les actuacions 
dels agents rurals de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM), en la vigilància activa durant els mesos d’estiu en la lluita i prevenció 
dels incendis forestals. 
 
Pel que fa als treballs als espais naturals de protecció especial, es donarà 
suport a les tasques d’informació als visitants, de condicionament de les àrees 
d’accés públic i de manteniment i protecció de les zones de més valor natural 
durant els períodes de màxima assistència de públic. 
 
En el marc d’aquest programa s’autoritzarà la contractació dels recursos 
humans necessaris en els termes que s’estableixen en l’annex de l’acord. La 
contractació està justificada pel perill alt o molt alt d’incendis forestals durant 
l’estiu, per les característiques del clima mediterrani, juntament amb 
l’increment durant l’època estival de l’afluència de visitants als espais naturals 
de protecció especial. Això requereix un reforç de tasques d’informació, ja que 
és un element clau en la protecció d’aquests espais. 
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Altres acords del Govern 
 
Conveni amb l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona per finalitzar el procés 
d’extinció del Consorci organitzador del Fòrum de les Cultures 
 
El Govern ha autoritzat la subscripció d’un conveni entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, l’Administració de l’Estat i l’Ajuntament de Barcelona 
amb la finalitat d’extingir el Consorci organitzador del Fòrum Universal de les 
Cultures Barcelona 2004 i la Societat Mercantil que es va constituir el 1999, 
amb l’objectiu de realitzar activitats, projectes i obres relacionats amb la 
preparació, execució i aprofitament del Fòrum.  
 
El 2005, un cop finalitzada la celebració del Fòrum, l’Assemblea General del 
Consorci i la Junta General d’Accionistes de la Societat van acordar la 
dissolució dels organismes i es va nomenar un liquidador únic. Els canvis 
produïts des d’aleshores als tres executius han fet necessari nomenar 
novament els representants de cada institució que hauran d’integrar 
l’Assemblea General del Consorci per poder aprovar el balanç final de l’entitat 
i altres acords necessaris per a l’extinció de l’organisme i la societat. 
 
El Govern reconeix oficialment l’entitat Casal Català de Polònia com a 
Comunitat Catalana de l’Exterior (CCE) 
 
El Consell Executiu ha aprovat el reconeixement oficial del Casal Català de 
Polònia, amb seu oficial a Varsòvia, com a Comunitat Catalana de l’Exterior 
(CCE). L’entitat s’ha organitzat també en altres ciutats de Polònia, on compta 
amb diverses seus virtuals, per poder desenvolupar activitats arreu del país. 
Amb aquest reconeixement, ja són 129 les Comunitats Catalanes de l’Exterior. 
Es tracta d’entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu del 
món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i 
empresarials...) que la Generalitat de Catalunya ha reconegut a través d'un 
acord del Govern, prèvia sol·licitud de l'entitat, i d'acord amb la Llei 18/1996, 
de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior. 
Contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan establertes i tenen 
com a objectiu donar a conèixer el país, la cultura i la llengua catalans. 
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Nomenaments 
 
El Govern ha aprovat el nomenament següent: 
 
Departament de Salut 
 
Carles Constante i Beitia, president del Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut (ICS) 
 
Nascut a Barbastre l’any 1958. 
 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia, diplomat en Gestió Hospitalària per l’Escola 
Superior d’Administració d’Empreses (ESADE). 
 
Tècnic superior per oposició de l’Administració General de la Generalitat, té 
una dilatada carrera a la sanitat pública catalana. Entre els anys 2000 i 2002 
ha estat president i conseller delegat del Consorci Sanitari de la Creu Roja a 
Catalunya. També ha estat director assistencial del Parc Sanitari Pere Virgili, a 
Barcelona (2004-2005), director de projectes al Consorci Hospitalari de 
Catalunya, CHC Consultoria i Gestió (2005-2007) i gerent de la Fundació 
Hospital Comarcal Sant Antoni Abat (2007-2008).  
 
Entre 2009 i de 2010 ha estat director general del Servei Andorrà d’Atenció 
Sanitària (SAAS), després d’haver exercit les funcions de director assistencial 
(2008). 
 
Posteriorment ha exercit com a gerent de l’Àmbit Territorial Barcelona Sud del 
Servei Català de la Salut. Actualment és el director general de Planificació i 
Recerca Sanitàries del Departament de Salut. 
 
 
 
 
 
 
 


