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El Govern aprova el Projecte de llei de la Comunitat 
Catalana a l’Exterior, que regula i institucionalitza les 
relacions amb els catalans residents a l’estranger  
 

• La norma fixa un marc de relacions sistemàtic i articulat amb els 
catalans residents a l’exterior, els reconeix com a subjectes amb 
drets i deures destinataris de l’obra de govern i estableix una 
política integral, coordinada i transversal del fet emigratori català 
 

• La nova llei vol donar suport al creixent nombre de catalans que 
es troben a l’estranger, impulsar el suport a les iniciatives de la 
societat civil en aquest àmbit i enfortir la projecció exterior de 
Catalunya 
 

• Amb l’aprovació de la nova norma quedarà derogada la Llei de 
comunitats catalanes de l’exterior, de 1996, que havia quedat 
desfasada  

 
El Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei de la Comunitat Catalana a 
l’Exterior, que regula i institucionalitza les relacions entre la Generalitat i els 
catalans residents a l’exterior, els consolida legislativament com a subjectes 
de dret de l’acció de govern i estableix una política integral, coordinada i 
transversal del fet emigratori. La norma pretén donar suport al creixent nombre 
de catalans que es troben a l’estranger, impulsar el suport a les iniciatives de 
la societat civil en aquest àmbit i enfortir la projecció exterior de Catalunya.  
 
Catalunya ha estat terra de moviments migratoris permanents. Des del segle 
XIX hi ha hagut un procés d’emigració continuat que ha comportat la creació 
de comunitats catalanes a l’exterior (la primera data de 1848 a l’Havana), que 
han esdevingut espais d’acolliment cabdals per mantenir la llengua i la cultura 
catalanes a l’exterior. Els canvis socials, polítics i tecnològics els han convertit 
en agents destacats de la diplomàcia pública catalana amb un paper actiu en 
la construcció nacional del país i en la seva projecció internacional. A més, el 
context econòmic ha comportat els darrers anys un augment significatiu de la 
sortida de ciutadans a l’exterior fins al punt que, actualment, la presència 
catalana al món és molt destacable en gran part dels països d’arreu del món i 
un total de 140 comunitats reconegudes oficialment.  
 
En resposta a aquests canvis, la llei estableix un marc de relacions sistemàtic i 
articulat, posa al dia els mecanismes per facilitar aquesta relació i revisa els 
objectius de col·laboració mútua.  
 
El Projecte de llei reconeix els ciutadans catalans residents a l’exterior com a 
destinataris de l’obra de govern i les polítiques públiques de l’Administració de 
la Generalitat i, en conseqüència, com a subjectes de drets i deures en els 
àmbits en què la Generalitat té competències. De fet, la norma fixa una 
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política integral adreçada a l’abordatge del fet emigratori, amb polítiques 
públiques per acompanyar i assessorar la mobilitat internacional dels catalans 
en el moment inicial, mantenir el seu vincle amb Catalunya durant la seva 
estada a l’exterior i facilitar el seu retorn voluntari posterior.  
 
La norma suposarà la derogació de la Llei de relacions amb les comunitats 
catalanes de l’exterior, de 1996, que havia quedat desfasada i no responia a 
les necessitats actuals de la Catalunya Exterior. De fet, la norma havia estat 
modificada en nombroses ocasions. L’any passat, per exemple, va ser 
modificada per la Llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea i pel 
decret de creació del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior. 
 
L’aprovació del Projecte de llei respon a un compromís de l’Executiu que 
forma part del Pla de Govern 2013-2016. 
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència del Govern de 
Catalunya en relació amb els catalans residents a l’exterior. En aquest sentit, 
l’article 13 determina que la Generalitat ha de fomentar els vincles socials, 
econòmics i culturals amb les comunitats catalanes de l’exterior, a qui ha de 
prestar assistència. L’article 7.2, així mateix, estableix que els ciutadans 
espanyols residents a l’estranger que han tingut el seu darrer veïnatge 
administratiu a Catalunya, i els descendents que ho sol·licitin, gaudeixen de la 
condició de subjectes dels drets polítics que també tenen els catalans 
residents al Principat. 
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El Govern aprova el Projecte de llei del Pla estadístic 
de Catalunya 2016-2019, que promou l’ús de la 
informació estadística amb finalitats científiques 
 

• El Projecte de llei incideix en la millora de l’eficiència i l’eficàcia en 
la producció estadística i en el màxim aprofitament de la 
informació 
 

• La norma proposa fixar en 4 anys el càrrec de director/a de 
l’Idescat, amb possibilitat de renovar-lo per un mandat més  
 

El Govern ha aprovat el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-
2019, l’instrument d’ordenació i de planificació de l’estadística d’interès de la 
Generalitat per als propers quatre anys. Com a novetat del Projecte de llei, el 
sisè que es tramita al Parlament de Catalunya, la norma introdueix el model 
de producció i difusió estadística que ja s’està produint als països més 
desenvolupats de l’entorn. Això significa, per exemple, aprofitar la informació 
administrativa per a la producció estadística o l’ús de la informació estadística 
amb finalitats científiques i per a l’avaluació de polítiques públiques. En aquest 
sentit, el text s’inspira en els diferents reglaments europeus relatius a 
l’estadística europea i adopta la totalitat dels principis del Codi de bones 
pràctiques de les estadístiques europees.  
 
Els objectius generals del Pla estadístic que recull el Projecte de llei són els 
següents: 
 

- Consolidar i ampliar la informació estadística disponible al Sistema 
estadístic de Catalunya. 

 
- Potenciar la integració de la informació estadística de Catalunya. 

 
- Promoure l’augment de l’ús de la informació estadística amb finalitats 

d’investigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques. 
 

- Millorar la coordinació del sistema estadístic de Catalunya, tant en la 
producció com en la difusió estadística, especialment atenent a la 
gestió de la qualitat dels processos i dels productes estadístics. 

 
Aquests objectius es vinculen a la millora de l’eficiència i l’eficàcia en la 
producció d’estadística i a l’obtenció del màxim aprofitament de la informació 
estadística, amb respecte a la legislació sobre protecció de dades i secret 
estadístic. 
 
D’altra banda, el Projecte de llei proposa modificar alguns preceptes de la Llei 
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya per adaptar-la als 
canvis normatius que s’han succeït aquests darrers anys en l’àmbit de les 
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estadístiques europees. Es tracta de canvis sobre l’aprofitament de la 
informació administrativa i l’ús de la informació estadística amb finalitats 
científiques i d’avaluació de polítiques públiques, així com sobre la preservació 
de la independència professional de l’autoritat estadística. 
 
Seguint la recomanació del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC), el Projecte de llei també fixa un període de 4 anys per al mandat del 
director/a de l’Idescat, susceptible de renovació per una única vegada per a un 
segon mandat.  
 
Amb l’aprovació del text, el Govern de la Generalitat dóna compliment als 
tràmits necessaris per presentar el Projecte de llei per al seu debat i aprovació 
al Parlament.  
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El Govern aprova el Pla contra el càncer a Catalunya 
2015-2020 
 

• El Pla treballa en la prevenció, el control, el tractament i la recerca 
de la malaltia amb l’objectiu de millorar la coordinació 
assistencial, evitar la duplicitat de recursos, consolidar la recerca i 
enfortir els serveis d’atenció oncològica 
 

• El document pretén situar Catalunya com a referent en l’atenció i 
la recerca en la lluita contra el càncer 
 

• Algunes de les prioritats del Pla són implantar abans del 2017 el 
cribatge de càncer colorectal a totes les persones d’entre 50 i 69 
anys; establir una xarxa catalana d’atenció oncològica, amb una 
millor coordinació en el recorregut assistencial dels pacients, o 
reforçar la lluita contra el tabaquisme i la prevenció de l’obesitat i 
el sobrepès 
 

• Les previsions indiquen que entre 2010 i 2020 els casos de càncer 
augmentaran un 20% a Catalunya, en part per l’envelliment de la 
població i per l’impacte del tabaquisme en les dones 

 
El Govern ha aprovat el Pla contra el càncer a Catalunya 2015-2020 per a la 
prevenció, control, tractament i recerca de la malaltia, amb l’objectiu de 
millorar la capacitat i coordinació assistencial del sistema sanitari català i 
evitar la duplicitat de recursos. El Pla vol enfortir els serveis d’atenció 
oncològica i situar Catalunya com a referent en l’atenció i la recerca en la lluita 
contra el càncer.  
 
Reduir l’impacte del càncer ha estat un objectiu del Pla de salut de Catalunya 
des del seu inici i sobre aquesta base s’han anat implantant diversos plans 
d’oncologia amb actuacions en l’àmbit de la prevenció, el tractament i la 
rehabilitació, amb l’objectiu de reduir la mortalitat a associada a les malalties i 
millorar la qualitat de vida dels afectats. El Pla contra el càncer a Catalunya 
2015-2020 integra les mesures que s’han posat en marxa al llarg d’aquests 
anys i incorpora també les recomanacions europees i els objectius de 
l’Organització Mundial de la Salut. 
 
Entre les prioritats que fixa per als propers anys destaquen les següents: 
 

- Implantar abans del 2017, el cribatge del càncer colorectal a tots els 
catalans d’entre 50 i 69 anys amb la prova de sang oculta en femta.  

 
- Millorar la qualitat del cribatge de càncer de mama i instaurar un nou 

protocol de cribatge de càncer de coll uterí.  
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- Consolidar el model de centres de referència terciaris per a patologies 
oncològiques de baixa freqüència (tumors rars i pediàtrics). 
 

- Millorar el procés diagnòstic, tant a l’hora de fer un diagnòstic ràpid com 
d’avaluar la possibilitat de dobles lectures en patologies rares. 
 

- Garantir l’accés als pacients a una atenció oncològica de qualitat i 
avaluar-ne periòdicament els resultats clínics. 
 

- Establir una xarxa catalana d’atenció oncològica, amb una millor 
coordinació en el recorregut assistencial dels pacients. 
 

- Potenciar la recerca oncològica. 
 

- Crear el Registre de càncer poblacional de Catalunya de l’edat infantil, 
l’adolescència i l’adult jove per avaluar i consolidar el model de centres 
de referència per a patologies de baixa freqüència. 
 

- Continuar la lluita contra el tabaquisme i reforçar la prevenció de 
l’obesitat i el sobrepès. 
 

Els indicadors per avaluar el Pla estan centrats en la incidència, la mortalitat i 
la supervivència, a llarg termini.  
 
Segons les previsions, els casos de càncer a Catalunya augmentaran un 20% 
entre el 2010 i el 2020, en bona part per l’envelliment de la població catalana. 
Un altre factor que explica la previsió de creixement és l’impacte del 
tabaquisme en les dones, com demostra l’augment del càncer de pulmó i 
altres tumors relacionats amb el tabac. 
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El Govern impulsa la professionalització i l’avaluació 
de l’acompliment i el retiment de comptes en l’àmbit 
de l’Administració de la Generalitat 
 

• L’Executiu encarrega a la vicepresidenta del Govern l’elaboració 
de propostes normatives perquè l’avaluació de la gestió de la 
direcció pública i dels alts càrrecs es vinculi a l’assoliment 
d’objectius 

 
• Es desplegaran propostes per instaurar de forma progressiva 

l’avaluació de l’acompliment al personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat i perquè l’oferta d’ocupació 
prioritzi la tecnificació de les plantilles 

 
• Les noves normes s’inseriran en l’eix de polítiques de personal i 

direcció pública del Pla de reforma de l’Administració de la 
Generalitat 

 
El Consell Executiu ha acordat encarregar al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, a través de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública, una bateria de normatives de desenvolupament del Pla de reforma de 
l’Administració de la Generalitat adreçades a impulsar la professionalització, 
l’avaluació de l’acompliment i el retiment de comptes. Les noves normes 
s'insereixen dins de l’àmbit de polítiques de personal i de direcció pública del 
Pla de reforma. 
 
L’Acord de Govern estableix la prioritat d’emprendre normatives d’ordenació 
del sistema de direcció pública professional de la Generalitat de Catalunya i el 
seu sector públic, ajustades als principis d’eficàcia, eficiència, competència i 
transparència, entre d’altres. El Departament de Governació i Relacions 
Institucionals rep l’encàrrec d’elaborar propostes normatives en les matèries 
següents: 
 

- Sistema de direcció pública professional amb mecanismes d’avaluació 
de la gestió i responsabilitat, a més de control de resultats en funció 
dels objectius assignats. Aquesta norma tindrà rang de llei i estarà 
destinada a l’àmbit de la Generalitat i del seu sector públic. 
 

- Reconeixement de retribucions variables en funció d’objectius per als 
alts càrrecs i reordenació del règim retributiu del personal directiu del 
sector públic, vinculada també a l’assoliment d’objectius. 

 
- Instauració progressiva de l’avaluació de l’acompliment per al personal 

laboral i funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. La proposta serà negociada amb la representació sindical i 
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d'acord amb els principis d’objectivitat, imparcialitat, transparència i no-
discriminació. 

 
- Oferta d’ocupació pública que prioritzi la tecnificació de les plantilles. 

S’incideix a reforçar les activitats de fiscalització interna, 
assessorament jurídic i control de l’assignació eficient de recursos, així 
com la prestació directa de serveis als ciutadans.  

 
- Flexibilització del règim de nomenaments i contractacions de personal 

temporal per garantir el bon funcionament dels serveis essencials i 
cobrir amb major eficàcia els àmbits prioritaris definits en el punt 
anterior. 

 
El Govern ha adoptat aquest acord en sintonia amb les resolucions aprovades 
pel Parlament de Catalunya, que l’insten a desenvolupar propostes sobre 
recursos humans que incorporin mecanismes d’avaluació de l’acompliment.  
 
Al mateix temps, l'Executiu es fixa l’objectiu de reforçar l’agilitat i la 
professionalitat de l’Administració de la Generalitat impulsant la tecnificació de 
la seva plantilla, un cop recuperades progressivament les condicions de treball 
i retributives que van ser objecte de mesures restrictives en el seu moment per 
contribuir a la sostenibilitat pressupostària. En concret, tant les ofertes 
d’ocupació pública com els nomenaments i les contractacions temporals 
prioritzaran les àrees de fiscalització interna dels recursos, assessorament 
jurídic i control de l’assignació eficient de recursos, així com la prestació 
directa de serveis als ciutadans. 
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El Govern reforça l’impuls de la mediació amb un 
acord de col·laboració entre el Departament de 
Justícia i el Consell General del Poder Judicial 
 

• El Departament de Justícia posarà a disposició dels òrgans 
judicials i dels ciutadans la informació sobre la mediació i crearà 
punts d'informació sobre aquest servei als edificis judicials 
 

• Es tracta d’un procediment no jurisdiccional, voluntari i 
confidencial per gestionar conflictes i evitar els processos 
judicials que ha esdevingut un eix prioritari per al Govern 

 
El Consell Executiu ha aprovat la subscripció d'un acord de col·laboració entre 
el Departament de Justícia i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per 
promoure la mediació com a alternativa al procés judicial o a la via arbitral. 
D'acord amb la Llei catalana de mediació en l'àmbit privat, la mediació es 
configura com el procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i 
confidencial que s'adreça a facilitar la comunicació entre les persones perquè 
elles mateixes gestionin una solució als conflictes que els afecten. 
 
La mediació es concep com un mètode de gestió de conflictes per evitar 
l'obertura de processos judicials de caràcter contenciós, posar fi als ja iniciats 
o reduir-ne l'abast. El seu impuls ha esdevingut un dels eixos prioritaris del 
Govern amb la posada en funcionament del Pla nacional de mediació. 
Mitjançant aquest Acord, el Govern, a través del Departament de Justícia, es 
compromet a posar a disposició dels òrgans judicials i dels ciutadans la 
informació sobre la mediació, i crear punts d'informació sobre aquest servei 
als edificis judicials. En matèria d'assessorament i orientació en la justícia 
gratuïta, preveu incloure la informació sobre la mediació com a alternativa al 
procés judicial. 
 
El Departament de Justícia aportarà els espais adequats i els mitjans 
materials suficients per desenvolupar les sessions informatives i inclourà la 
formació en mediació als plans formatius dels empleats públics. Per últim, 
donarà suport als jutjats que facin derivacions judicials a la mediació i facilitarà 
les comunicacions entre els òrgans judicials i el Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya i l'Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima. De la seva 
banda, el CGPJ donarà a conèixer la mediació entre tots els membres de la 
carrera judicial i facilitarà als jutges la informació necessària sobre els 
recursos disponibles. També convocarà reunions periòdiques entre els 
membres del Gabinet Tècnic del CGPJ encarregats de la mediació i els 
magistrats i els jutges, així com el seu personal. L'acord també preveu que el 
Servei d'Inspecció del CGPJ farà un control sobre la implementació de la 
mediació als jutjats, proposarà les mesures necessàries i farà difusió de les 
bones pràctiques. El CGPJ es compromet també a recaptar informació sobre 
el desenvolupament de la mediació i a difondre les dades obtingudes.   
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Altres acords del Govern  
 
Decret de regulació dels Premis de Seguretat Viària que atorga el Servei 
Català de Trànsit 
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret de regulació dels Premis de 
Seguretat Viària que atorga el Servei Català de Trànsit (SCT). Suposen un 
reconeixement honorífic per a aquelles persones físiques o entitats que hagin 
desenvolupat una tasca rellevant per millorar la seguretat viària en el territori. 
Segons el nou decret, poden ser beneficiaris d’aquests guardons les 
institucions, fundacions, associacions, empreses públiques o privades i 
particulars que s’hagin distingit per la realització de treballs o serveis 
destacats relacionats amb la mobilitat i la seguretat viària.  
 
La concessió dels premis s’emmarca en un nou escenari estratègic orientat al 
compliment dels objectius de visió zero de víctimes mortals i ferits greus amb 
seqüeles de per vida que fixa la Unió Europea (UE) per a l’any 2050. En 
aquest context, cal aprofundir en la implicació i coresponsabilitat de tots els 
agents vinculats al trànsit per poder maximitzar l’impacte de les actuacions de 
seguretat viària i avançar de manera conjunta en l’assoliment de la fita 
establerta per la UE.  
 
Els Premis de Seguretat Viària concedits per l’SCT tenen una periodicitat 
anual i comporten el lliurament d’una placa commemorativa i un diploma 
acreditatiu de la distinció. 
 
Aprovats els Estatuts de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
 
El Consell Executiu ha aprovat els Estatuts de l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya (ICGC), que el designen com una entitat de dret públic de la 
Generalitat, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. L’ICGC va 
entrar en funcionament l’1 de febrer de 2014 i va assumir les responsabilitats 
dels antics Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i Institut Geològic de 
Catalunya (IGC). L’ICGC és una entitat de dret públic, amb personalitat 
jurídica pròpia, autonomia administrativa, tècnica i econòmica. 
 
Les funcions de l’actual ICGC són les relacionades amb l'exercici de les 
competències sobre geodèsia i cartografia i sobre la infraestructura de dades 
espacials de Catalunya. Igualment, impulsarà i durà a terme les actuacions 
relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el subsòl.   
 
Els Estatuts de l’ICGC, que s’estructuren en 19 articles, regulen la naturalesa i 
adscripció de l’ens, les funcions i la situació de la seva seu. Així mateix, fixen 
el Consell Rector i la Direcció com els òrgans de govern i administració i 
aborden el règim jurídic, econòmic i patrimonial de l’Institut. 
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El mes de desembre passat, el Consell Executiu va aprovar la subscripció del 
primer contracte programa entre el Govern i l’ICGC per al període 2014-2017. 
El contracte programa inclou la definició anual dels objectius a assolir, la 
previsió de resultats a obtenir i els instruments de seguiment i control i 
d'avaluació a què s'haurà de sotmetre l'activitat de l'entitat durant la vigència 
del contracte. L’Institut es compromet, entre d’altres, a generar i mantenir 
geoinformació de base fiable, tècnicament avançada, oficial i actualitzada; a 
posar les dades, la informació i el coneixement a disposició de l’Administració i 
de la ciutadania, o a integrar la recerca i el desenvolupament en els seus 
processos productius. 
 
Acord marc de col·laboració bilateral per coordinar les actuacions TIC 
incloses als fons FEDER 
 
El Consell Executiu ha acordat aprovar la subscripció de l’Acord marc de 
col·laboració entre la Generalitat i la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i 
per a la Societat de la Informació (SETSI) per a la coordinació i seguiment de 
les actuacions que es desenvolupin en matèria de tecnologies de la informació 
i de la comunicació (TIC) en el marc dels Fons estructurals de la UE (FEDER) 
per al període 2014-2020. L’acord el signarà el Departament d’Empresa i 
Ocupació, com a principal responsable de promoure les actuacions TIC a 
Catalunya. 
 
L’objectiu de l’acord és formalitzar les relacions bilaterals establertes fins al 
moment entre les dues institucions i facilitar la cooperació i coordinació per 
maximitzar l’eficàcia i l’eficiència dels fons FEDER en el període comprès 
entre 2014 i 2020. També té com a objectiu evitar la duplicitat de la inversió i 
explotar les sinergies entre les actuacions que promoguin les dues 
administracions en les àrees següents: 
 

- Foment del desplegament de xarxes i serveis per garantir la 
connectivitat digital, amb l’extensió de la banda ampla, la difusió de 
xarxes d'alta velocitat i el suport a l’adopció de tecnologies emergents i 
xarxes per a l’economia digital. 

 
- Desenvolupament de l’Economia Digital, amb especial esforç en 

l’R+D+I i en el desenvolupament de productes i serveis TIC i de 
programes de foment del comerç electrònic i emprenedoria per a 
pimes. 

 
- Promoció de la digitalització de serveis públics com ara sanitat, 

educació o justícia i del desenvolupament de les smart cities. 
 

- Reforç i difusió de les aplicacions de les TIC per a l’administració 
electrònica, l'aprenentatge electrònic i la inclusió electrònica. 
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Llum verda a estendre la línia elèctrica a Les Tàpies II i Camí de la 
Porrassa de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
 
El Consell Executiu ha declarat l’ocupació urgent dels béns i els drets afectats 
d’expropiació per les obres de construcció de la línia elèctrica de 25 kV que 
alimentarà els sectors de Les Tàpies II i Camí de la Porrassa (a Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant) des de la subestació de Vandellòs.  
 
Es tracta de dos sectors urbanitzats on s’han implantat les primeres activitats, 
que ja compten amb subministrament elèctric parcial a partir de la xarxa 
elèctrica existent. No obstant això, d’acord amb l’empresa distribuïdora 
Endesa Distribución Eléctrica SLU, les xarxes existents no poden abastir la 
potència total necessària per als dos sectors, motiu pel qual cal construir la 
nova línia fins a la subestació de Vandellòs. Per aquest motiu és necessari 
ocupar amb celeritat els terrenys afectats pel Pla especial urbanístic del 
projecte i, per tant, sol·licitar la declaració d’ocupació urgent dels terrenys.  
 
El Pla especial preveu una línia elèctrica de 25 kV composta per dos circuits, 
amb una longitud total de 5.745 metres, 3.215 dels quals corresponen a traçat 
aeri i 2.530, a traçat subterrani. 
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