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El Govern impulsa el pla de reforma de l’Administració 
de la Generalitat per guanyar eficiència i adaptar-la als 
nous models de governança 
 

 El durà a terme el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública i el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de 
l’Administració 

 

 El pla té com a objectiu assegurar en l’Administració catalana el 
conjunt de valors d’eficàcia, eficiència, transparència, rendició de 
comptes, innovació, flexibilitat i participació  

 
El Govern ha aprovat avui encarregar al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals el disseny, el desenvolupament i la governança del 
pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic, fer el seguiment de la implementació de les mesures que se’n 
derivin, avaluar-les i retre comptes dels resultats assolits.  
 
El pla, que es durà a terme mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública i el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de 
l’Administració, té com a objectiu construir i consolidar models organitzatius i 
procediments que assegurin en l’Administració catalana el conjunt de valors 
d’eficàcia, eficiència, transparència, rendició de comptes, innovació, flexibilitat 
i participació, juntament amb els de subjecció a l’ordenament jurídic, 
professionalitat i imparcialitat. 
 
El pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic tindrà el eixos següents: 
 
Eix 1. Transparència. Es fomentarà i promourà la transparència en totes les 
actuacions de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i 
s’impulsarà l’avaluació de les polítiques públiques de manera que esdevingui 
un element clau que ha d’inspirar i orientar la seva reforma. La llei de 
transparència, actualment en tramitació parlamentària a partir d’una ponència 
conjunta, complementarà altres iniciatives ja consolidades com ara el Portal 
de la transparència, el Banc de dades d’ocupació pública o el web del sector 
públic. 
 
Eix 2. Ètica. Té l’objectiu de desenvolupar la infraestructura ètica, mitjançant 
la promoció de codis d’integritat i bones pràctiques per als empleats públics i 
un marc de gestió que permeti avaluar i retre comptes en aquest àmbit, en la 
línia del codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat i altres 
codis sectorials ja existents.  
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Eix 3. Recursos humans. Es duran a terme els corresponents canvis 
normatius, el disseny i la progressiva implementació d’un nou model de 
polítiques en aquest àmbit, que introdueixi majors graus d’adequació i 
flexibilitat i impulsi i faciliti els processos de professionalització i mobilitat del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
S’impulsaran modificacions del marc normatiu orientades a la tecnificació del 
capital humà, amb actuacions com la revisió i adaptació a les noves 
necessitats del sistema selectiu d’accés a l’ocupació pública. També es duran 
a terme modificacions en la gestió dels recursos humans amb la finalitat de 
flexibilitzar-ne els elements principals, racionalitzar l’ordenació i simplificar els 
procediments de gestió.  
 
Eix 4. Direcció pública professional, amb l’objectiu de professionalitzar els 
càrrecs directius de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic, introduint criteris d’idoneïtat i competència professional per al 
seu accés i avaluació de resultats. La futura llei de la direcció pública 
professional assegurarà la idoneïtat professional i l’adequada avaluació de les 
persones que, prèvia convocatòria pública, accedeixin als càrrecs directius. 
L’aprovació d’aquesta norma està prevista amb caràcter immediat a 
l’aprovació del pla de reforma de l’Administració. 
 
Eix 5. Govern digital i simplificació de la tramitació administrativa. 
Mitjançant l’impuls de solucions tecnològiques i la simplificació de processos 
en l’organització de l’Administració de la Generalitat, facilitar la relació entre 
l’Administració i la ciutadania i, en especial, l’establiment i desenvolupament 
d’iniciatives empresarials. El Govern ja ha avançat en aquest àmbit amb 
l’aprovació de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i una important tasca en l’àmbit de l’Administració 
electrònica (durant el 2014 es realitzaran prop de 12 milions de transaccions 
de documents i dades electròniques, i més de 500 tràmits adreçats a la 
ciutadania i a les empreses ja estaran informatitzats). L’impuls a la Finestreta 
Única Empresarial i la implantació de la factura electrònica són altres projectes 
que ha destacats dirigits específicament a les empreses. 
 
Eix 6. Innovació i talent. Es posarà en marxa un pla per identificar, gestionar, 
desenvolupar, reconèixer, retenir o atraure talent i potenciar iniciatives que 
prestigiïn l’intercanvi d’idees, el pensament crític i les bones pràctiques per 
millorar el funcionament dels serveis públics, la implicació del personal al seu 
servei i la satisfacció de la ciutadania envers els serveis públics. Es preveuen 
actuacions en l’articulació d’un pla corporatiu de foment de la innovació i la 
creació d’una comunitat de pràctica en l’àmbit dels recursos humans.  
 
Eix 7. Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Té 
amb l’objectiu de racionalitzar i simplificar l’organització dels departaments i 
del seu sector públic. Es revisaran les funcions dels alts càrrecs de 
l’organització departamental, s’introduiran noves figures organitzatives i es 
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revisaran algunes de les existents, així com d’altres aspectes relacionats amb 
la prestació dels serveis públics i la qualitat.  
 
Eix 8. Sector públic de la Generalitat de Catalunya. Es durà a terme un nou 
pla de racionalització i simplificació del sector públic que l’identifiqui amb els 
valors del servei públic, i l’orienti a la creació de valor i a la rendició de 
comptes. 
 
Eix 9. Col·laboració publicoprivada. Per potenciar processos de 
col·laboració publicoprivada, assegurant els estàndards mínims de qualitat i 
enfortint les capacitats internes de l’Administració per gestionar-los o 
supervisar-los, i avaluar-los de forma adequada. 
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El Govern crea la Direcció General d’Afers 
Multilaterals i Europeus per impulsar les relacions de 
Catalunya amb els organismes internacionals 
 

 La nova Direcció General millorarà l’impuls i el desplegament de 
les relacions del Govern amb els organismes multilaterals i 
europeus 
 

 La Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus quedarà 
adscrita a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del 
Departament de la Presidència 
 

El Govern ha aprovat avui la modificació de l’estructura del Departament de la 
Presidència a través del decret de creació de la Direcció General d’Afers 
Multilaterals i Europeus que s’adscriurà a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la 
Unió Europea.  
 
Els motius que han impulsat la Generalitat de Catalunya a emprendre aquesta 
acció és donar resposta als capítols de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
que preveuen la participació de la Generalitat en els afers relacionats amb la 
Unió Europea que afectin les seves competències o els interessos de 
Catalunya i la participació de Catalunya en els organismes internacionals 
competents en matèries d’interès rellevants, especialment la UNESCO i altres 
organismes de caràcter cultural. 
 
Davant el convenciment que avui en dia no es pot avançar en la resolució dels 
grans reptes mundials sense una aposta ferma per un sistema multilateral 
inclusiu que asseguri la participació de tots els actors a tots els nivells, la 
Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus tindrà, entre d’altres, els 
objectius següents:  
 

 Impulsar i desplegar les relacions del Govern de la Generalitat amb els 
organismes multilaterals i europeus, i fer el seguiment dels acords i 
convenis de col·laboració que puguin establir-se en aquest àmbit. 
 

 Impulsar la política i les actuacions del Govern derivades de la 
pertinença de Catalunya a la Unió Europea, i, en particular, coordinar la 
representació en les institucions i òrgans de la Unió Europea, analitzar-
ne els mecanismes de participació i vetllar per la presència en el 
sistema de presa de decisions de la Unió. 
 

 Seguir les iniciatives de revisió dels tractats de la Unió Europea per tal 
de facilitar la posició de la Generalitat en les reformes, fer seguiment 
del dret de la Unió per fixar la posició de la Generalitat davant de les 
iniciatives legislatives de la Unió, facilitar l’aplicació del dret de la Unió, 
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coordinar la gestió dels procediments d’infracció i mantenir la 
participació en els mecanismes de cooperació administrativa relatius al 
dret de la Unió. 
 

 Seguir el marc institucional i jurídic de la Unió Europea i les seves 
implicacions envers la llengua catalana i occitana aranesa per tal de 
millorar-ne l’estatus en el si de la Unió. 
 

 Dirigir i coordinar la representació, defensa i promoció dels interessos 
generals de Catalunya davant les institucions d’àmbit europeu, més 
enllà de la Unió Europea. 
 

 Donar suport i impulsar les activitats relacionades amb la política i els 
projectes euromediterranis conjuntament amb la Direcció General de 
Relacions Exteriors. 
 

 Impulsar i mantenir la relació i interlocució amb les delegacions de 
naturalesa multilateral del Govern a l’exterior. En coordinació amb la 
Direcció General de Relacions Exteriors, impulsar i mantenir la relació i 
interlocució d’aquelles delegacions del Govern a l’exterior que duguin a 
terme activitats dins dels àmbits multilateral i europeu. 
 

 Mantenir les relacions ordinàries amb els organismes multilaterals i 
internacionals amb seu a Catalunya, i impulsar la implantació en el 
territori de nous organismes d’aquesta naturalesa. 
 

 Assumir la representació del secretari/ària d’Afers Exteriors i de la Unió 
Europea en els fòrums i organismes internacionals en l’àmbit de la seva 
competència. 
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El Govern aprova la modificació de les taxes judicials 
catalanes per excloure del seu pagament els ciutadans  
 

 El decret llei arriba després que la setmana passada el 
Departament de Justícia, advocats i procuradors consensuessin 
els punts principals de l’acord després de setmanes de negociació  

 

 La modificació de les taxes catalanes respon a la necessitat de 
garantir la tutela judicial efectiva tenint en compte l’elevada 
quantia de les taxes estatals, després que el Tribunal 
Constitucional hagi avalat l’aplicació de la taxa catalana  

 
El Govern ha aprovat el decret llei de modificació de la llei de les taxes per 
excloure els ciutadans -persones físiques- i les petites empreses de l’aplicació 
de la taxa per a la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de 
l’Administració de justícia. D’aquesta manera, es garanteix el dret a la tutela 
judicial efectiva, tenint en compte l’elevada quantia de les taxes judicials 
estatals que podria impedir-ho. Per aquest motiu, i després que el Tribunal 
Constitucional avali l’aplicació de la taxa catalana en la seva sentència de 6 de 
maig de 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha augmentat les 
exempcions per garantir el dret a accedir a la justícia, davant la imminent 
aplicació de la taxa després de la sentència favorable a aquestes. 
   
La modificació preveu l’ampliació dels supòsits que quedaran exempts del 
pagament de la taxa com per exemple les sol•licituds de declaració de 
concurs. Alhora, el Govern ha acordat mantenir l’aplicació d’un descompte del 
25% per afavorir la presentació telemàtica de demandes.  
  
Tanmateix, l’acord preveu el manteniment de les quotes en un mínim de 60 
euros i un màxim de 120 euros en l’aplicació de la taxa catalana, molt lluny 
dels imports que suposen les taxes judicials imposades per l’Estat i que poden 
generar un efecte dissuasori desproporcionat per als qui volen obtenir la tutela 
judicial efectiva dels seus drets i interessos legítims.  
  
La taxa catalana s’aplicarà, doncs, en els àmbits civil i contenciós 
administratiu, deixant fora, com fins al moment de la seva suspensió, els 
àmbits penal i social, així com a totes aquelles persones jurídiques amb dret a 
l’assistència jurídica gratuïta. I també deixarà d’aplicar-se a les persones 
físiques (als ciutadans i a les ciutadanes), per fer-ho, només, a les persones 
jurídiques, tret de les petites empreses.  
  
La modificació de la taxa judicial catalana que ha estat aprovada avui pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya és fruit d’un acord previ entre el 
Departament de Justícia, el Consell de l’Advocacia Catalana i el Consell de 
Col·legis de Procuradors de Catalunya del 28 de maig passat, al qual van 
arribar les parts després de setmanes de negociacions.  
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El Govern aprova el contracte programa amb l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
per al període 2014-2017 
 

 Aquest contracte programa està dotat amb gairebé 140 milions 
d’euros 

 

 L’objectiu del contracte programa és aconseguir una gestió 
eficient i eficaç de les convocatòries, millorar-ne el sistema 
d’avaluació i maximitzar la participació  

 

El Govern ha aprovat avui el nou contracte programa entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
per al període 2014-2017, dotat amb un total de 139.871.755,84 euros.   
 
L’objecte d’aquest contracte programa és establir el marc de relacions entre la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca 
(SUR), i l’AGAUR per a la gestió dels programes de beques, ajuts, premis i 
préstecs, així com tots els programes de suport a universitats, recerca 
científica i innovació encarregats per la SUR. 
 
Aquest nou contracte programa estableix uns nous objectius estratègics i 
operatius per a l’AGAUR, com són assolir una gestió eficient i eficaç de les 
convocatòries i programes que gestiona, millorar-ne el sistema d’avaluació, i 
maximitzar la participació de les convocatòries i programes que desenvolupa. 
A més, també es vol potenciar la col·laboració de l’Agència en la gestió de 
convocatòries i actuacions externes. 
 
L’AGAUR és una entitat de dret públic que ajusta la seva activitat al dret 
privat, amb personalitat jurídica pròpia adscrita a la SUR del Departament 
d’Economia i Coneixement. 
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El Govern aprova l’aportació del 2014 per als Jocs 
Mediterranis de Tarragona 2017 
 

 La subvenció puja a 553.700 euros per aquest exercici  
 

 El Govern considera que la celebració d’aquest esdeveniment 
esportiu és una oportunitat única per situar Catalunya al món a 
través de l’esport 
 

El Govern ha aprovat avui una subvenció de 553.700 euros durant el 2014 a la 
Fundació Tarragona 2017, per contribuir al finançament de les despeses 
derivades de les necessitats operatives de l’organització dels XVIII Jocs 
Mediterranis, que se celebraran a Tarragona del 30 de juny al 9 de juliol de 
2017. Per fer efectiu aquest import, hi hauran de contribuir tots els 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Govern considera que la celebració d’aquest esdeveniment esportiu és una 
oportunitat única per situar Catalunya al món a través de l’esport i 
promocionar valors com la cohesió social i territorial o la promoció turística i 
patrimonial del Camp de Tarragona i del país en general. 
 
La feina de la Fundació Tarragona 2017 -fins al desenvolupament dels Jocs- 
consisteix en l’organització, la coordinació i el desenvolupament per 
aconseguir que els jocs se celebrin amb èxit. Per tant, independentment 
d’aquesta primera proposta de subvenció per a aquest exercici pressupostari 
2014, caldrà, a partir de l’exercici 2015 i fins al 2017, tramitar un nou acord de 
Govern amb caràcter pluriennal que impulsarà el Departament de la 
Presidència prèvia presentació de sol·licitud per part de la Fundació 
Tarragona 2017 i la posterior valoració. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern declara bé cultural d’interès nacional les esglésies de Santa 
Maria a Vilafranca del Penedès, Sant Climent de Talltorta a Bolvir i la 
Immaculada d'Isil a Alt Àneu 

 
El Govern ha acordat declarar bé cultural d'interès nacional, en la categoria de 
monument històric, l'església de Santa Maria a Vilafranca del Penedès, 
l'església de Sant Climent de Talltorta a Bolvir i l'església de la Immaculada 
d'Isil a Alt Àneu. S’ha delimitat també l’entorn de protecció d’aquests tres 
monuments i del castell de Llers (Alt Empordà), conjunt ja declarat com a bé 
cultural d’interès nacional. 
 
Església de Santa Maria (Vilafranca del Penedès, l’Alt Penedès) 
 
És el primer i un dels exemples singulars de l’arquitectura religiosa del gòtic 
català del segle XIV, tant per la tipologia de la seva planta i solucions 
estructurals com per la seva evolució constructiva, cronològica i funcional, així 
com pels seus singulars i excepcionals valors històrics. 
 
La construcció de l’església es va iniciar l’any 1285 i es va consagrar l’any 
1484. Es tracta d’un edifici de gran sobrietat, amb murs llisos i massissos amb 
predomini de les línies rectes, i una destacada austeritat decorativa, amb les 
gàrgoles com a elements escultòrics més rellevants.  
 
Església de Sant Climent de Talltorta (Bolvir, la Cerdanya) 
 
Va ser edificada l’any 1667 i destaca per la decoració pictòrica barroca de 
caràcter popular que omple els seus murs, que ha estat objecte d’una acurada 
restauració. Aquestes pintures conformen el conjunt més complet de pintura 
barroca popular existent a Catalunya. 
 
Les pintures estan datades el 1718 en un dels seus espais i fan referència al 
bisbe d’Urgell, Simeó de Guinda i Apeztegui. La tècnica emprada és el tremp i 
són fetes en un estil popular barroc molt senzill. Les escenes representades 
són variades, però, sobretot presenten el cicle de la vida de Jesús, a més del 
Judici Final i una apoteosi celestial a la volta en la qual, juntament amb una 
representació del pantocràtor, també hi ha un sol. 
 
Església de la Immaculada d'Isil (Alt Àneu, el Pallars Sobirà) 
 
El valor més important és la seva gran singularitat paisatgística, al mig d’una 
illa del curs alt de la Noguera Pallaresa i també la seva singularitat com a 
espai d’interès etnològic, ja que davant d’aquesta església se celebra l’acte 
final de les Falles d’Isil durant la nit de Sant Joan, festa ancestral també 
reconeguda d’interès nacional. 
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L’església és fonamentalment un edifici del gòtic tardà amb façana, campanar 
octogonal i elements interiors del barroc popular. Malgrat que no se n’ha 
conservat documentació, es considera que l’església es va construir a 
principis del segle XVI i que la façana i el campanar es van construir al segle 
XVIII.  
 
El Govern aprova la signatura d’un conveni amb l’ONCE per a la inclusió 
social de les persones amb discapacitat 
 
El Govern ha aprovat avui la signatura d’un conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE), a través de la seva Delegació a Catalunya i la 
Fundació ONCE, per a la inclusió social de les persones amb discapacitat a 
través de la inserció laboral estable i de qualitat. 
 
El conveni, que no comporta cap despesa econòmica, també té per objectiu el 
desenvolupament i la difusió de l’accessibilitat universal; l’educació; la 
responsabilitat social; la innovació i la cooperació transversal en afers que les 
parts estimin convenients per a l’interès del col·lectiu de persones amb 
discapacitat. 
 
El Govern declara d’interès públic l’exercici com a segona activitat a les 
juntes dels col·legis de metges per part dels forenses de l’Institut de 
Medicina Legal de Catalunya 
 
El Govern ha declarat avui d’interès públic l’exercici com a segona activitat de 
càrrecs de les juntes de govern dels col·legis de metges de Catalunya per part 
del personal del cos de metges forenses adscrit a l’Institut de Medicina Legal 
de Catalunya. 
 
Els metges forenses que vulguin exercir aquesta segona activitat hauran de 
presentar de forma prèvia una sol·licitud de compatibilitat per a la seva 
autorització. Fins ara, només el col·lectiu mèdic podia ocupar un segon lloc de 
treball o desenvolupar una activitat en el sector públic dins dels camps 
docents o sanitaris. 
 
El metges forenses mantindran la resta de limitacions establertes a la Llei 
53/1984, de 26 de desembre; en concret, l’autorització de la compatibilitat 
condicionada a l’estricte compliment de la jornada i horaris en els llocs de 
caràcter públic i la limitació retributiva, que determina que, en cap cas, la 
quantitat total a percebre podrà superar els límits fixats. 
 
El Govern dóna suport a les organitzacions agràries catalanes 
 
El Govern ha aprovat atorgar una subvenció a la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC) per sufragar part de les despeses de la seva 
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activitat durant l’any 2014. Així, l’Executiu català ha autoritzat, avui, el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(DAAM), a atorgar la subvenció anual de 341.000 euros a la FCAC en 
concepte de finançament de les despeses de caràcter general per als serveis 
propis de la Federació. 
 
El Govern aprova l’alteració dels termes municipals de Sant Quirze de 
Besora i de Sora, a la comarca d’Osona 
 
El Govern ha aprovat avui un decret pel qual s’aprova la segregació de 2,45 
hectàrees del municipi de Sora per a la seva agregació al municipi de Sant 
Quirze de Besora, tots dos a la comarca d’Osona. El 29 d’octubre de 2012, el 
Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora va acordar iniciar un expedient 
d’alteració de termes municipals amb Sora, com a conseqüència de la voluntat 
d’ambdós ajuntaments d’ajustar la línia de terme al planejament urbanístic 
vigent en l’àmbit municipal, que consistia en la segregació de 2,45 hectàrees 
del municipi de Sora per a la seva agregació al municipi de Sant Quirze de 
Besora. 
 
El Govern ha aprovat aquesta alteració tenint en compte que hi ha 
consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que 
fan necessària o aconsellable l’alteració de termes i que ambdós ajuntaments 
han adoptat acords favorables respecte d’això. També ha tingut en compte els 
informes favorables de la Direcció General d’Administració Local i de la 
Comissió de Delimitació Territorial i el dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora. 
 
La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, 
accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc dels deutes, obligacions i 
càrregues, ni del personal dels ajuntaments afectats. El Departament de 
Governació i Relacions Institucionals efectuarà la fitació dels termes 
municipals. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l’altre, mitjançant 
còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la 
zona objecte de l’alteració. 
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Nomenaments 
 
Iban Rabasa i Benavent 
 
Director general de Relacions Exteriors 
 
Nascut a Barcelona l’any 1982. 
 
És llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 
en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Ramon Llull (URL). 
També té el postgrau en Lideratge i Governança Local per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Membre del VIII Programa de Lideratge per la 
Gestió Pública. Ha cursat els programes Executive Education Estratègies 
d’Innovació i Lideratge a la Gestió Pública, ambdós a IESE Business School. 
 
Ha treballat a diverses empreses del sector de la publicitat i les relacions 
públiques. També ha estat assessor del grup municipal de CiU a l’Ajuntament 
de Barcelona i cap del Gabinet del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Josep M. Pelegrí. 
 


