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El Govern aprova el Pla estratègic d’acció exterior 
2015-2018 per reforçar i donar més coherència a la 
projecció internacional de Catalunya 
 

• El Pla fixa 4 objectius estratègics: promoure i defensar Catalunya 
a Europa i al món amb la internacionalització de l’economia, la 
cultura i el coneixement; refermar la vocació europeista i 
mediterrània del país; contribuir als objectius globals de pau, 
seguretat o drets humans, i promoure una diplomàcia més 
moderna i eficaç que doni suport als catalans a l’exterior 
 

• Desplega 17 objectius operatius i 143 línies d’actuació per 
ordenar, impulsar i reforçar la política d’acció exterior de la 
Generalitat  
 

• Preveu mecanismes de seguiment i avaluació per mesurar el grau 
d’execució de les mesures i l’assoliment dels objectius fixats 

 
El Consell Executiu ha aprovat el Pla estratègic d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea, que marcarà les línies d’actuació de la Generalitat en 
matèria internacional durant el quadrienni 2015-2018. L’objectiu del document 
és identificar i ordenar els objectius polítics, operatius i instrumentals del 
Govern de Catalunya en relació amb la seva acció exterior i assolir una major 
coordinació i coherència entre totes les iniciatives i accions exteriors que duen 
a terme totes les unitats de l’Administració catalana.  
 
Durant els propers anys Catalunya s’ha fixat objectius transcendents com a 
país, raó per la qual l’acció exterior ha adquirit dimensions de rellevància i 
estratègia com no s’havien posat de manifest des de la restitució de la 
Generalitat. Per fer-ho possible, el Pla estratègic d’acció exterior i de relacions 
amb la UE 2015-2018 s’ha concebut com un instrument intern fonamental per 
ordenar, impulsar i reforçar la política d’acció exterior de la Generalitat. 
 
El document estableix 4 grans objectius estratègics:   
 

1. Promoure i defensar Catalunya a Europa i al món mitjançant la 
internacionalització de l’economia, la cultura i el coneixement del país. 
 

2. Refermar la vocació europeista i mediterrània de Catalunya i la defensa 
dels seus interessos davant la UE i altres institucions d’àmbit europeu i 
mediterrani. 
 

3. Contribuir als objectius d’abast global: pau, seguretat, drets humans, 
desenvolupament sostenible, justícia social i multilateralisme actiu. 
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4. Promoure una diplomàcia més moderna i eficaç, que doni suport i 
servei als catalans a l’exterior i els faciliti un major protagonisme. 

 
El Pla desplega 17 objectius operatius i 143 línies d’actuació que es 
concretaran en les mesures que han de dur a terme els departaments del 
Govern, els ens i organismes adscrits o que en depenen. En paral·lel, per 
assolir els objectius es considera necessari dotar l’acció exterior de diversos 
instruments, sense els quals no seria possible dur a terme la política exterior 
amb plena eficàcia i eficiència. El document preveu tres grans instruments, 
que es desplegaran amb 33 actuacions concretes: 
 

- Enfortir, ampliar i professionalitzar les estructures governamentals de 
l’acció i el servei exterior de Catalunya. 

 
- Bastir i reforçar les relacions bilaterals de Catalunya i les aliances amb 

altres actors, xarxes i organismes internacionals. 
 

- Participar i reforçar les relacions amb les institucions i els òrgans de la 
UE per representar, defensar i promoure els interessos generals del 
país.  

 
El document també preveu crear mecanismes de seguiment i avaluació. 
Anualment es realitzaran informes d’execució, que analitzaran el grau 
d’assoliment d’un conjunt d’indicadors que reflecteixen els avenços en els 
objectius perseguits. Un cop aprovat, i d’acord amb l’article 15.2 de la Llei 
d’acció exterior i de relacions amb la UE aprovada el desembre de l’any 
passat, el Pla se sotmetrà a un tràmit de consulta amb actors externs de la 
societat civil i els ens locals. Es farà  en el marc de les reunions de la 
Comissió Interdepartamental i comptarà amb la participació dels ens locals i 
del Consell de l’Acció Exterior, amb presència dels actors civils. 
 
Posteriorment, el document s’enviarà al Parlament de Catalunya perquè pugui 
ser debatut amb les forces polítiques amb representació a la Cambra 
catalana, que faran un seguiment del grau de compliment durant la vigència 
del Pla. Al final del període d’implementació del projecte es presentarà un 
informe final del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea com a document d’anàlisi del compliment dels objectius estratègics 
definits. El document ha de servir, a més, com a pas inicial de reflexió per a la 
definició del pla quadriennal següent. 
 
En línia amb la Llei d’acció exterior i de relacions amb la UE, el Pla consagra 
la vocació europeista i mediterrània de Catalunya, la necessitat de cercar el 
màxim consens polític en el disseny de les orientacions i les estratègies 
generals de l’acció exterior, la necessitat de dotar-la de la màxima coherència, 
coordinació i transversalitat i la transparència dels poders públics. A més, 
garanteix la promoció de la pau i la seguretat com a eix d’actuació, i la no-
discriminació per raó de gènere, origen, nacionalitat o edat, entre d’altres. 
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El Govern reestructura el SOC per modernitzar el 
sistema públic d'ocupació i donar una millor resposta 
integrada a les necessitats de treballadors i empreses 
 

• Forma part del procés per modernitzar les estructures 
administratives del sistema públic d’ocupació i oferir una visió 
integrada i propera al territori  
 

• Entre d’altres novetats, es creen noves àrees específiques per 
millorar l’ocupabilitat dels joves o per atendre adequadament la 
verificació i supervisió de les polítiques actives d’ocupació  

 
El Govern ha aprovat el decret de reestructuració del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les 
persones i de les empreses que conformen el mercat laboral català. La 
reestructuració del SOC, acompanyada d’un nou model de desenvolupament 
de polítiques actives d’ocupació més properes al territori, és una iniciativa del 
Govern per modernitzar el sistema públic d’ocupació i les seves estructures 
administratives i treballar amb una visió integrada de les polítiques d’ocupació. 
 
A partir de l’entrada en vigor del decret, el Servei d’Ocupació de Catalunya 
s’estructurarà en 7 subdireccions generals: polítiques actives d’ocupació; 
ocupació juvenil; verificació i supervisió; ocupació i territori; secretaria tècnica; 
recursos humans, organització i qualitat; i de gestió econòmica i patrimoni. 
 
Novetats de l'estructura del SOC 
 

- Es crea l'àrea d'ocupació juvenil per millorar l'ocupabilitat dels joves i la 
seva inserció laboral, promovent la implementació de totes les 
actuacions dissenyades en el si del SOC, en el marc del programa 
europeu Garantia Juvenil a Catalunya. 
 

- Es crea una nova Àrea d'acords territorials que permetrà al SOC 
apropar les polítiques ocupacionals al territori i treballar per facilitar la 
concertació que fomenti l'ocupació i el desenvolupament local. 
 

- Es crea la subdirecció de verificació i supervisió per atendre 
adequadament el seguiment i la justificació de les polítiques actives 
d'ocupació finançades pel SOC que requereixen el control de l’ens.  
 

- Es crea la subdirecció general d'ocupació i territori, que aglutina les 
competències de l'àrea d'intermediació i orientació laboral, i les de la 
nova Àrea de Serveis a l'Empresa. La nova estructura territorial 
racionalitza l'estructura del SOC i concentra les 7 direccions territorials 
actuals en una única unitat de comandament, que es coordinarà amb 
les delegacions territorials del Departament d'Empresa i Ocupació.  



 

 
Acords de Govern. 12.05.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

5 

El Govern acorda flexibilitzar la contenció de plantilles 
i les limitacions en els nomenaments i les 
contractacions de personal temporal 
 

• La flexibilització de les limitacions és possible gràcies a la millora 
progressiva de la situació econòmica general, que permet 
reequilibrar i donar una millor cobertura a les necessitats de 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic, tot contenint el nivell de despesa 

 
• Preveu no amortitzar els llocs vacants per jubilació, permet 

contractar personal interí quan no sigui possible cobrir un lloc de 
treball indispensable amb personal intern i amplia els col·lectius 
considerats prioritaris a l’hora de cobrir els llocs de treball vacants 
 

• L’acord, que no suposa cap increment de despesa, s’emmarca en 
el Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i del seu sector públic i en l’acord de Govern per impulsar la 
professionalització, l’avaluació del compliment i el retiment de 
comptes  

 
El Govern ha aprovat flexibilitzar la contenció de plantilles i limitacions als 
nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. La mesura és possible 
gràcies a la millora progressiva de la situació econòmica general, que permet 
introduir mecanismes per a una gestió dels recursos humans i una tecnificació 
de les plantilles més eficaç i eficient, imprescindibles per prestar uns serveis 
públics de qualitat. L’acord no suposa en cap cas un increment de la despesa. 
  
La mesura s’emmarca en el Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i del seu sector públic i en la Llei de pressupostos de la 
Generalitat per al 2015, que preveu un nou entorn econòmic que apunta cap a 
una millora progressiva de la situació general.  
 
Entre les millores més rellevants, s’amplien els supòsits d’excepció a les 
limitacions de nomenaments i contractacions temporals i s’amplien també els 
considerats prioritaris. Així, a més dels llocs de treball actuals adscrits als 
serveis públics essencials (serveis finalistes i de seguretat i protecció civil), o 
llocs de treball per garantir el funcionament adequat dels serveis, també seran 
prioritaris els llocs de treball vacants següents: 
 

- Llocs de treball de col·lectius específics que es considerin prioritaris per 
garantir el funcionament adequat dels serveis, pel nombre reduït 
d’efectius, la ubicació territorial o les especificitats funcionals de la seva 
ocupació (enginyers, arquitectes...). 
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- Llocs adscrits als serveis de prevenció de riscos laborals. 
 

- Òrgans o unitats de coordinació i anàlisi de polítiques públiques. 
 

- Llocs amb funcions exclusivament jurídiques, econòmiques, de 
fiscalització o d’inspecció i d’atenció directa al públic. 
 

- Llocs de treball reservats a la integració laboral de persones 
discapacitades. 

  
També preveu no amortitzar els llocs vacants per jubilació, i permet la 
contractació de personal interí quan no sigui possible cobrir un lloc de treball 
indispensable amb personal intern. 
  
En relació amb la contenció de plantilles i les limitacions als nomenaments i 
contractacions de personal, l’acord també amplia les cobertures directes en 
substitucions, jubilacions i programes amb finançament extern al sector públic, 
als serveis públics acadèmics i al personal d’administració i serveis de les 
universitats públiques catalanes.  
 
L’acord aprovat substitueix el de 23 de desembre de 2013, que establia la 
contenció de plantilles i les limitacions als nomenaments i contractacions de 
personal temporal. 
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El Govern impulsa la creació d’un centre de referència 
en salut global a nivell europeu 
 

• El Consell Executiu ha donat llum verda a la fusió de la Fundació 
Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona en la 
Fundació Institut de Salut Global Barcelona  

 
• El centre resultant serà punter en la recerca en malalties 

infeccioses d’abast mundial, com poden ser la malària o el chagas 
 

• L’actuació s’emmarca en la tasca del Govern per augmentar 
l’excel·lència dels centres de recerca i incrementar la massa crítica 
dels investigadors  

 
El Govern ha autoritzat la integració de l'activitat científica de la Fundació 
Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) en la 
Fundació Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal). Es tracta del primer 
pas d'un procés que s'enllestirà al llarg del 2016 amb la fusió per absorció de 
la Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) a 
ISGlobal. Quan finalitzi el procés, la Fundació resultant es posicionarà com el 
tercer centre més rellevant en salut global d’Europa.  
 
La convergència entre les tres fundacions (CRESIB, CREAL i ISGlobal) 
permetrà guanyar visibilitat i massa critica, tenint en compte que els tres 
entitats comparteixen actualment metodologia, treballen amb agendes 
compartides i identifiquen problemes de salut pública. El centre resultant serà 
rellevant en recerca puntera en salut global, un dels eixos d’activitat del 
CRESIB que, entre d’altres, s’ocupa de la investigació de malalties infeccioses 
d’abast mundial, com la malària o el chagas, sota el lideratge del doctor Pedro 
Alonso, entre altres professionals. El CREAL, de la seva banda, hi aportarà la 
seva experiència en recerca en epidemiologia ambiental.  
 
Aquest procés d’integració s’emmarca en la tasca del Govern per augmentar 
l’excel·lència dels centres de recerca, incrementant la massa crítica dels 
investigadors i els pressupostos per fer-los competitius. 
 
La primera fase per integrar CRESIB en ISGlobal es va iniciar amb 
la modificació dels Estatuts de la Fundació ISGlobal, autoritzada l’octubre de 
2014 per acord del Govern. La segona fase s'engega ara amb aquesta 
absorció, que es completarà durant el 2015. Posteriorment, al llarg de 2016 es 
preveu completar el procés amb l'absorció de CREAL, ja que, atenent als 
diferents graus d'integració organitzativa en què es troben les tres entitats, 
aquesta és la que presenta major complexitat. 
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El Govern dóna suport a consolidar Barcelona com a 
Capital Mundial del Mòbil fins al 2023 
 

• El Consell Executiu ha acordat ratificar el protocol signat entre la 
companyia GSMA, la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, el 
Govern de l’Estat, la Fira i Turisme de Barcelona per renovar la 
designació de la ciutat comtal com a Mobile World Capital entre 
2019 i 2023  
 

• L’acord permet planificar i donar continuïtat a totes les iniciatives 
que Barcelona i Catalunya impulsen en àmbits com ara 
l’emprenedoria, la salut i l’educació, entre d’altres 

 
El Govern ha ratificat el protocol signat per la Generalitat, l’Ajuntament de 
Barcelona, el Govern de l’Estat, Fira de Barcelona, Turisme de Barcelona i la 
Fundació de la Mobile World Capital per estendre el contracte amb la 
companyia GSMA perquè la ciutat de Barcelona sigui la Capital Mundial del 
Mòbil fins a l’any 2023. La proposta es va presentar formalment el 26 de març 
passat durant la celebració del Mobile World Congress, amb la voluntat de 
renovar la designació de la ciutat com a Mobile World Capital entre 2019 i 
2023. 
 
La proposta implica poder planificar i donar continuïtat a totes les iniciatives 
que la ciutat i el país impulsen des de la Mobile World Capital, en àmbits com 
ara l’emprenedoria, la salut, l’educació i altres.   
 
Barcelona ha acollit enguany la desena edició del certamen, que ha rebut 
93.000 visitants, el seu rècord d’assistència. El Congrés ha suposat la creació 
de més de 12.600 llocs de treball i ha generat un impacte econòmic de 436 
milions d’euros.  
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Altres acords del Govern 
                             
Recollits en un únic decret la regulació del Dia de la Justícia a Catalunya 
i les seves distincions per simplificar i evitar la dispersió normativa 
 
El Consell Executiu ha aprovat un decret que aglutina en un únic text la 
regulació del Dia de la Justícia de Catalunya i les distincions creades en 
aquesta matèria com a estímul per als diferents col·lectius relacionats amb el 
món del dret i de la justícia del país. El document aglutina en un únic text els 4 
decrets que ho regulaven fins ara, amb l’objectiu de simplificar i evitar la 
dispersió normativa i de millorar-ne el contingut, amb una redacció més clara i 
accessible. 
 
L’article 1 del decret regula la celebració del Dia de la Justícia, que tindrà lloc 
a l’inici de l’any judicial, el dia que determini el conseller de Justícia. L’article 2, 
les disposicions comunes a totes les distincions; l’article 3, el Premi Justícia de 
Catalunya; l’article 4, la Medalla d’Honor de la Generalitat per serveis 
excepcionals a la justícia; l’article 5, les mencions honorífiques; l’article 6, el 
diploma explicatiu dels motius pels quals s’atorga la distinció; l’article 7, el 
caràcter exclusivament honorífic de les distincions, i l’article 8, els supòsits de 
revocació de les distincions. 
 
El document, que deixa sense efecte els 4 decrets anteriors, també estableix 
en un annex la forma i les característiques tècniques del Premi Justícia i de la 
Medalla d’Honor per serveis excepcionals a la justícia. 
 
El Dia de la Justícia a Catalunya va néixer l’any 2002 per refermar el concepte 
de justícia com a servei públic que ha de garantir els drets i les llibertats dels 
ciutadans. Els guardons es concedeixen amb la finalitat de fomentar i 
reconèixer les iniciatives, actuacions, estudis i propostes que suposen una 
millora considerable del dret català i de la justícia a Catalunya. Són la més alta 
distinció que la Generalitat de Catalunya atorga en l’àmbit jurídic. 
 
Aprovada una subvenció de 800.000 euros a la Fundació Privada 
Tribunal Laboral de Catalunya 
 
El Consell Executiu ha aprovat atorgar una subvenció de 800.000 euros a la 
Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) per finançar part de les 
seves despeses de funcionament de 2015. Es tracta d’un sistema extrajudicial 
de resolució de conflictes laborals que permet a les parts trobar solucions 
gràcies a la conciliació i l’arbitratge. El Tribunal Laboral de Catalunya és una 
fundació privada constituïda en el marc de l’Acord Interprofessional de 
Catalunya (AIC) signat l’any 1990, del qual formen part les patronals Foment 
del Treball, PIMEC i FEPIME i els sindicats CCOO i UGT i que constitueix un 
fet diferencial en el conjunt del marc de relacions laborals de Catalunya. 
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Adaptats els estatuts de determinats consorcis en el marc del procés de 
reordenació i racionalització del sector públic de la Generalitat  
 
El Consell Executiu ha aprovat un acord pel qual autoritza la modificació del 
estatuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) i del Consorci per 
a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC), i que també dóna llum verda a 
la separació de la Generalitat del consorci Centre Català del Plàstic (CCP) i 
del consorci Distribució per Xarxa de Productes Químics (Dixquímics). 
Aquesta mesura s’emmarca en el procés de reordenació i racionalització del 
sector públic, i també en l’adaptació d’aquestes entitats al nou marc legal. 
 
Autoritzat el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada a 
realitzar una nova edició de formació forense 
 
El Consell Executiu ha aprovat autoritzar el Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada (CEJFE) a realitzar una nova edició del Programa de 
capacitacions en psiquiatria forense. Aquesta formació especialitzada 
comptarà amb un pressupost total de 74.680 euros. 
  
El programa, que tindrà un durada de dos anys, oferirà als 16 participants 
formació teòrica i pràctica. La part teòrica de la formació es realitzarà al 
CEJFE i a l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC), mentre que la part 
pràctica es desenvoluparà també a l’IMLC i a la xarxa sanitària pública o 
concertada del Departament de Salut.  
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