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La creació d’un nou estat del benestar, una economia 
al servei de les persones i les bones pràctiques a les 
institucions, eixos del Pla de Govern  
 

 El full de ruta del Govern per a la propera legislatura incorporarà les 
línies d’actuació plasmades en el programa electoral de Junts pel Sí per 
a les eleccions del 27 de setembre passat i el pla de xoc acordat entre 
els grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP 
 

 El Govern assumeix en el seu full de ruta per a la propera legislatura que 
el progrés social va indestriablement lligat a l’exercici de la plena 
sobirania del poble català 

 

 El document també aprofundirà encara més en la transparència i la 
rendició de comptes com a forma de relació amb la ciutadania 

 
El Govern ha aprovat iniciar l’elaboració del Pla de Govern i dels plans 
departamentals per a l’XI legislatura, que seguiran els objectius prioritaris detallats pel 
president Puigdemont durant el debat d’investidura del passat 10 de gener de 2016 al 
Parlament. El nou Pla de Govern, que ha de guiar l’acció governamental aquesta 
legislatura, prioritzarà les línies d’actuació plasmades en el programa electoral de 
Junts pel Sí per a les eleccions del 27 de setembre passat i el pla de xoc acordat 
entre els grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP.  
 
En aquest sentit, el full de ruta del Govern per a la propera legislatura presenta una 
singularitat respecte als anteriors: l’assumpció que el progrés social i la millora de la 
qualitat de vida de la ciutadania va indestriablement lligada a l’exercici de la plena 
sobirania del poble català i a disposar de les eines que té qualsevol estat democràtic 
per exercir-la. 
 
L’acció política del Govern en relació amb el procés nacional estarà al servei de 
l'enfortiment de l'estat del benestar, ja que la principal raó per caminar cap a l’estat 
propi és avançar cap a un país més just i equitatiu, consolidar una recuperació 
econòmica al servei de la creació d’ocupació estable i de qualitat i reforçar els valors 
democràtics, amb un alt nivell de transparència i participació. 
 
D’acord amb això, els eixos d’actuació que inspiraran el Pla de Govern són els 
següents:   
 

 Un país més just: garantir i crear un nou estat del benestar per a tothom.  

 Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones. 

 Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica. 
 
Més enllà de ser un element de planificació, el document també vol aprofundir encara 
més en el decurs d’aquesta legislatura en la transparència i en la rendició de comptes 
com a normes de relació del Govern de la Generalitat amb la ciutadania. 
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L’acord aprovat avui inclou també autoritzar el Departament de la Presidència a dictar 
les instruccions necessàries per tal de procedir en el termini més breu possible a la 
l’elaboració del Pla de Govern. 
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El Govern estableix que totes les actuacions del 
PUOSC 2008-2012 hauran de finalitzar el 31 de 
desembre de 2016  

 L’objectiu és donar més marge a les administracions públiques 
que s’han vist obligades a demorar l’execució dels projectes 

 
 La justificació de la finalització de les actuacions subvencionades 

es podrà realitzar fins al 31 de març de 2017 
 
El Govern ha establert el 31 de desembre de 2016 com a data límit per 
finalitzar totes les actuacions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) 2008-2012. Així, totes les obres adjudicades que no s’hagin pogut 
finalitzar en termini podran ser executades fins a aquesta data. El decret 
aprovat avui també estipula que la justificació de la finalització de les 
actuacions subvencionades es podrà realitzar fins al 31 de març de 2017. 
  
Amb aquesta modificació, el Govern pretén donar més marge a les 
administracions locals que han hagut de demorar l’execució d’obres arran de 
diversos problemes que les han afectat els darrers anys, com per exemple 
dificultats de finançament, canvis de destinació dels projectes i canvis en els 
equips de Govern o en les empreses encarregades de l’execució de l’actuació.   
  
El PUOSC és un instrument de cooperació econòmica per a la realització de 
les obres i serveis de competència municipal, d’acord amb l’article 1 de la Llei 
23/1987, de 23 de desembre, reguladora del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el 
finançament de les obres i serveis a incloure-hi.  
  
La seva funció és coordinar tots els esforços de les diverses administracions 
de Catalunya per emmarcar la cooperació econòmica entre administracions 
adreçada a crear noves infraestructures i nous equipaments als municipis, 
amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida de la població catalana. 
Aquestes inversions es concreten en obres i serveis públics tals com 
enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament 
domiciliari d'aigua potable, i d’altres equipaments culturals, esportius, docents 
o socials que avui esdevinguin estratègics o necessaris. 
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El Govern recorre contra el decret estatal que limita la 
capacitat del cos d’infermeria per a la indicació i 
prescripció col·laborativa 
 

 El Departament de Salut s’oposa que hagi de ser necessària una 
acreditació per exercir la indicació autònoma de medicaments per 
part d’aquest cos professional 

 

 El Govern té la voluntat ferma de disposar, com més aviat millor, 
d’un decret propi català que ho reguli 

 
El Govern ha presentat, a través del Departament de Salut, un recurs 
contenciós administratiu contra el Reial decret estatal 954/2015, de 23 
d’octubre, que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de 
medicaments i productes sanitaris per part dels infermers i infermeres de 
Catalunya. L’esmentat Reial decret, tant per raons procedimentals com de 
contingut, incorre en infraccions normatives determinants de nul·litat. 
 
Amb aquest recurs davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem, Salut entén 
que aquesta normativa estatal limita la capacitat d'indicació i prescripció per 
part d’aquest cos professional, i per això demana la suspensió cautelar, en 
concret, de dos dels seus articles: el 2.2 i el 3.2.  
 
En aquest sentit, Salut s’oposa que hagi de ser necessària una acreditació per 
exercir la indicació autònoma de medicaments per part d’aquest cos 
professional, així com tampoc comparteix la manera com aquest Reial Decret 
regula la prescripció col·laborativa, tot i reconèixer el paper clau que té el 
metge en aquesta qüestió. 

 

El conseller de Salut, Antoni Comín, que es va reunir divendres passat amb 
representants del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
per tal d’abordar la situació, va reiterar el suport a aquest col·lectiu 
professional pel paper imprescindible i central que té en el model sanitari 
català i va comunicar un paquet de mesures per resoldre amb celeritat la 
situació d’inseguretat jurídica en què es troba.  
 
En aquest sentit, el Govern té la voluntat ferma de disposar, com més aviat 
millor, d’un decret propi català que reguli la indicació autònoma i la prescripció 
col·laborativa de medicaments. Amb aquest objectiu, es recull el procés de 
diàleg iniciat fa mesos entre el Departament de Salut, el Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya i altres representants d’aquest cos 
professional per fer realitat una normativa pròpia que servirà per protegir-lo i 
per eliminar qualsevol ambigüitat sobre el seu marc d’actuació. El decret 
català comptarà amb tota la cobertura jurídica necessària.  
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El Govern també celebra els contactes que s'estan mantenint al respecte entre 
el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i el Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya i espera la convocatòria urgent del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud per poder exposar les seves 
queixes davant del Ministeri de Sanitat en la tramitació del Reial decret. 
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El Govern sol·licita un dictamen al Consell de 
Garanties Estatutàries previ a la interposició d’un 
conflicte de competències en relació amb els crèdits 
de carboni 
 

 La Generalitat considera que el Pla PIMA Empresa no respecta les 
funcions executives de les comunitats autònomes en matèria de 
medi ambient ja que l’Estat es reserva la gestió directa del Fons de 
Carboni per a l’adquisició de crèdits de carboni 
 

El Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un 
dictamen previ a la interposició d’un conflicte de competències en relació a 
l’adquisició de  crèdits de carboni a càrrec del Fons de Carboni, dins del Pla 
d’Impuls al Medi Ambient en el sector de l’empresa, l’anomenat PIMA 
Empresa, per a la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 
Segons el Govern, en la regulació establerta per a l’aplicació del sistema 
d’ajudes en relació amb el pla PIMA Empresa d’impuls al medi ambient en el 
sector empresarial no es respecta l’ordre competencial vigent en matèria de 
medi ambient, ja que l’Estat estableix un sistema de gestió directa 
centralitzada en el qual es reserva l’exercici de totes les funcions executives. 
Amb això evita la distribució territorialitzada dels fons, pressupostats en 5 
milions d’euros, entre les comunitats autònomes. 
 
El Govern considera que en la regulació establerta en el RD 1007/2015, pel 
qual es regula l’adquisició dels Fons de Carboni per a una Economia 
Sostenible es margina novament les comunitats autònomes de les funcions 
executives que els correspon en matèria de medi ambient. 
 
El Govern ja va interposar recurs d’inconstitucionalitat l’any 2012 contra 
alguns dels preceptes que regulen el procediment general del Fons de 
Carboni, per entendre que no es respectaven les competències de la 
Generalitat al reservar a instàncies estatals la realització de funcions 
executives. 
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Altres acords del Govern 
 
Desplegament normatiu del sistema sanitari català 
 
El Govern treballa en l’elaboració d'una llei catalana de contractació de serveis 
sanitaris i socials d'atenció a les persones. Des de fa uns mesos s’estan 
elaborant les bases d’un avantprojecte de text normatiu que transposi la 
Directiva europea 2014/24/CE de serveis, en allò que correspon a la 
contractació de serveis sanitaris del Sistema Sanitari Integral d'Utilització 
Pública de Catalunya (SISCAT).  
 
Fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei reguladora de l’ordenació de les 
prestacions sanitàries del SISCAT, es mantindran vigents els actuals 
convenis, contractes i autoritzacions formalitzats per a la gestió dels serveis 
sanitaris d’atenció primària, sociosanitaris i de salut mental, inclosos els 
d’atenció a les drogodependències, d’utilització pública d’àmbit comunitari. Per 
això, el Govern ha aprovat el decret de pròrroga del termini que estableix la 
disposició addicional segona del Decret 196/2010 de 14 de desembre del 
sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.  
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Nomenaments 
 
El Govern ha aprovat avui els nomenaments següents: 
 
Departament de la Presidència 
 

 Jordi Puigneró i Ferrer, secretari per a la Governança de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
 

 Anna Tarrach i Colls, directora general de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya 

 

 Marta Espasa i Queralt, directora general de Tributs i Joc de la 
Generalitat de Catalunya 
 

Departament de Salut 
 

 Pilar Magrinyà i Rull, directora general de Planificació en Salut  
 

 Neus Rams i Pla, directora general d’Ordenació Professional i 
Regulació Sanitària 

 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 

 Teresa Masjuan i Mateu, directora general d’Agricultura i Ramaderia 
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Currículums 
 
Departament de la Presidència 
 
Jordi Puigneró i Ferrer, secretari per a la Governança de les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació 
 
Nascut a Sant Cugat del Vallès el 1974. 
 
Llicenciat en Enginyeria de Sistemes d’Informació per la Universitat de Surrey 
(Anglaterra). La seva carrera professional s’inicia al departament d’informàtica 
del Deutsche Bank a Frankfurt, on treballa com a analista-programador entre 
els anys 1997 i 2000, i més endavant a IBM, amb la tasca de consultor sènior i 
de cap de projectes informàtics i de noves tecnologies en el període 2000-
2003. 
  
El setembre de l’any 2003 s’incorpora a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
com a cap de Gabinet de l’alcaldia. Posteriorment, exerceix com a tinent 
d’alcalde de Governació, Seguretat, Mobilitat i Tecnologia d’aquesta ciutat fins 
al 2013.  
 
Ha estat membre del Consell d’Administració de LocalRet, consorci municipal 
català de la Societat de la Informació i del Coneixement, càrrec que ocupa des 
del 2007 fins 2013. Des de novembre de 2013 fins febrer de 2016 ha estat 
director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
 
Marta Espasa  Queralt, directora general de Tributs i Joc de la Generalitat 
de Catalunya  
 
Nascuda a Ulldemolins l’any 1967. 
 
Llicenciada i doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la 
Universitat de Barcelona.  
 
Ha estat Professora titular d'Hisenda Pública a la Universitat de Barcelona 
(2001-2016). És investigadora de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) des 
del 2000, i membre del Consell Assessor per la Reactivació Econòmica de 
Catalunya (CAREC) des del 2011. 
 
Especialista en economia pública, finançament autonòmic i local, balances 
fiscals i redistribució territorial, també ha estat membre de diversos grups 
d’experts per a l’elaboració de la balança fiscal de Catalunya. Ha participat en 
una vintena de projectes de recerca competitius sobre temes diversos com 
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la  descentralització del sector públic, el finançament autonòmic, el 
finançament local, la inversió pública i l’eficiència de la despesa pública.  
 
Ha estat professora responsable del Grup d’Innovació docent Consolidat en 
Economia dels Impostos (GIDEI) (2011-2016). 
 
Ha ocupat diferents càrrecs acadèmics a la Universitat de Barcelona: 
Secretaria del Departament d’Economia Pública, Economia Política i 
Economia Espanyola (2005-2009), Delegada del Rector de la Universitat de 
Barcelona per a la qualitat, avaluació institucional i acreditació a la Facultat 
d’Economia i empresa (2009-2013) i Delegada del Rector per a la Qualitat i 
Ocupabilitat a la Facultat d’Economia i Empresa (2013-2016).  
 
Ha publicat més de 30 articles en revistes científiques nacionals i 
internacionals com Government & Policy, Public Finance Review, Revista de 
Economía Aplicada, Hacienda Pública Española, Papeles de Economía 
Española, entre d’altres. És co-autora d’una dotzena de llibres i autora de més 
de 30 capítols de llibre. L’any 2010 va ser co-editora del llibre The political 
economy of inter-regional fiscal flows. Measurement, determinants and effects 
on country stability que va rebre el premi Joan Sardà Dexeus.  
 
Ha col·laborat de manera habitual en alguns mitjans de comunicació com el 
diari ARA i a Catalunya Ràdio. 
 
Anna Tarrach i Colls, directora general de Pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya 

 
Nascuda a Barcelona l’any 1966. 
 
És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona (1990). Va fer cursos de doctorat en Economia del Sector Públic a la 
Universitat de Barcelona (UB) i va obtenir la suficiència investigadora (1992). És 
màster en direcció pública per ESADE (2008). Ha cursat el Programa d’Estratègies 
d’Innovació i Lideratge per a la Gestió Pública de l’IESE (2011). 
 
És funcionària del Cos Superior d’Administració General de la Generalitat de 
Catalunya des de 1990. Ha desenvolupat tasques professionals a l’Administració de 
la Generalitat on ha ocupat diversos càrrecs en els departaments d'Economia i 
Finances i en el d'Universitats, Recerca i Societat de la informació: Cap de l’Àrea 
d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques; Cap del Gabinet Tècnic de 
Programació i Avaluació de la Direcció general de Pressupostos; Cap del Gabinet 
Tècnic del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, entre 
d’altres responsabilitats. 
 
Ha estat Directora de l’Oficina de Management i Pressupost Executiu de l’Ajuntament 
de Barcelona (2011-2013), i ha exercit com a consultora per a les administracions 
públiques (2009-2011). 
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És professora associada al Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de 
la Facultat de Dret de la UB, col·laboradora acadèmica a ESADE i participa en 
diversos programes formatius a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i al 
Màster d’Hisenda Autonòmica i Local de la UB, entre d’altres. 
 
Ha publicat diversos articles sobre economia catalana, pressupostos, planificació 
estratègica i avaluació de polítiques públiques.  

 
Departament de Salut 
 
Pilar Magrinyà i Rull, directora general de Planificació en Salut  
 
Nascuda a Barcelona el 22 de desembre de 1957. 
 
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Màster en Salut Pública per la Universitat Autònoma de Madrid), formació en 
Control de Qualitat Assistencial a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i 
especialització en Salut Pública i Administració Sanitària.  
 
Des del 2009 és tècnica de l’àrea sanitària del Servei Català de la Salut, on ha 
liderat diferents projectes i ha participat en la planificació operativa d’altres. 
Durant aquests anys ha participat en múltiples activitats docents i de difusió en 
l’àmbit català i internacional.  
 
Entre 1994 i 2009 va ser Cap de la Unitat de Planificació de la Regió Sanitària 
de Tarragona, després de coordinar durant un any el Pla de Salut en aquesta 
regió (1994-1995).  
 
Abans havia treballat a la Direcció General d’Ordenació i Planificació de 
Serveis Sanitaris del Departament de Sanitat (1984-85), va ser responsable 
del programa de control de qualitat de l’Hospital Gregorio Marañón (1988-89) i 
de l’àrea 4 del Insalud de Madrid (1990-91), i va ser tècnica a la Unitat 
d’Avaluació i Planificació de l’Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut 
(1992-1993). 
 
Neus Rams i Pla directora general d’Ordenació Professional i Regulació 
Sanitària 
 
Nascuda el 29 de desembre de 1960. 
 
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona i Grau de Farmàcia 
per la mateixa universitat. Especialista en Farmàcia Industrial i Galència.  
 
Entre el 1991 i el 2013, Neus Rams va assumir diferents responsabilitats al 
Departament de Salut. Concretament, entre el 2009 i el 2013 va ser 
subdirectora general de Farmàcia i Productes Sanitaris; del 2000 al 2009, cap 
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del Servei de Planificació Farmacèutica, i del 1991 al 2000, tècnica superior 
de Salut Pública. 
 
Rams va iniciar la seva carrera professional com a farmacèutica a diversos 
hospitals en l’àmbit de la farmàcia hospitalària i en l’àmbit de la comunitària a 
diverses oficines de farmàcia. És fundadora i directora de Pharma Knowledge, 
una consultoria especialitzada en market acces i relacions institucionals. 
També és professora adjunta a EADA Business School en polítiques 
farmacèutiques. 
 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 
Teresa Masjuan i Mateu, directora general d’Agricultura i Ramaderia 
 
Nascuda a Llinars del Vallès, l’any 1981. 
 
Llicenciada  en Enginyeria Agrònoma per la Universitat de Lleida. Acreditada 
com a personal tècnic assessor del Sistema d’assessorament agrari de 
Catalunya al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (DAAM).  
Del 2011 fins ara ha estat Cap de l’àrea de gestió d’ajuts i projectes de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC). Anteriorment havia 
estat tècnica en aquesta mateixa federació durant cinc anys. Del 2005 al 2007 
va treballar pel Departament d’Agricultura actualitzant el Registre Vitícola de 
Catalunya, aplicant els Sistemes d’Informació Geogràfica de la Política Agrària 
Comuna (SIGPAC), fent inspeccions a camp dels plans de reestructuració de 
la vinya, en el control i tramitació d’ajuts i subvencions, etc.   
 


