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El Govern inicia el procés per regular els contractes de 
serveis a les persones per millorar-ne la qualitat i la 
professionalització 

 

 L’Executiu ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de 
llei de contractes de serveis a les persones 
 

 Es vol aconseguir una llei moderna, que vetlli per la qualitat dels 
serveis que contracta l’Administració, amb un paper important de 
les clàusules socials, els criteris ambientals, les condicions 
laborals que ofereixin les empreses contractades i l’accessibilitat 
 

 El Govern dóna compliment a una de les mesures de la Resolució 
17/XI del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència 
social 

 

El Govern de la Generalitat ha aprovat la memòria preliminar per impulsar 
l’elaboració de l’Avantprojecte de llei que reguli els contractes públics per a la 
prestació de serveis a les persones amb la finalitat de millorar la qualitat i la 
professionalització dels serveis que les administracions públiques presten a la 
ciutadania. 

La llei serà d’aplicació a tots els poders adjudicadors de les administracions 
públiques de Catalunya i del seu sector públic i afectarà a tots els contractes 
de serveis  i contractes de gestió de serveis públics i de concessió de serveis, 
que tinguin per objecte prestacions relatives a:  
 

 serveis d’assistència i benestar socials i de serveis socials;  

 serveis comunitaris destinats a gent gran, infants i joves, interns de 
presons, centres de menors, col·lectius desafavorits i altres, serveis 
sanitaris;  

 serveis penitenciaris, de rehabilitació i reinserció;  

 serveis d’ajuda a domicili i serveis de centres oberts;  

 serveis de gestió de llars d’infants municipals. 

 

Aquest Avantprojecte de llei, que ha impulsat el Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència a través de la Secretaria de 
Transparència i Govern Obert, pretén desenvolupar un sistema específic de 
contractació, que cobreixi la prestació indirecta de determinats serveis públics 
que comporten un tracte directe amb la ciutadania, però que no formen part de 
la cartera de serveis socials, ni de la xarxa de sanitat pública del sistema 
sanitari de Catalunya SISCAT.  
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També dóna resposta a les necessitats específiques d’expertesa i qualitat 
d’aquests serveis, posant atenció a la vinculació directa amb col·lectius 
desafavorits o amb necessitats especials.  

Els principis que regeixen aquests contractes, tot respectant els de 
transparència i igualtat de tracte, són els principis de qualitat, continuïtat, 
accessibilitat, disponibilitat, exhaustivitat, implicació dels usuaris i innovació, 
enfront dels principis més tradicionals d’oferta econòmica més avantatjosa i de 
concurrència. D’aquesta manera, els contractes que reguli l’Avantprojecte 
prioritzaran la qualitat enfront del preu, incorporaran mesures de garantia de 
continuïtat en la prestació dels serveis, i de control de qualitat en el 
funcionament. 

El contingut de la llei compta amb les aportacions del Grup de treball creat pel 
Govern el passat mes de maig i que compta amb un paper actiu del món local. 
El Govern vol aconseguir una llei moderna que vetlli per la qualitat dels serveis 
que l’Administració contracta perquè els presti un tercer. Així, a títol 
d’exemple, hi jugaran un paper important les clàusules socials, els criteris 
ambientals, les condicions laborals que ofereixin les empreses contractades, 
l’accessibilitat, entre d’altres aspectes. 

L’elaboració d’una llei que reguli el sistema de contractació en l’àmbit dels 
serveis a les persones és, a més, un mitjà bàsic per  fer efectives les mesures 
de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat 
d’una resposta institucional. 

 

Normativa europea de serveis socials i a les persones 

Les directives 2014/23/UE -sobre l’adjudicació de contractes de concessió- i 
2014/24/UE -relativa a la contractació pública- preveuen que els estats 
membres estableixin normes específiques per a l’adjudicació de determinats 
contractes de serveis socials i serveis a les persones que regulin el 
procediment, amb respecte als principis de transparència i igualtat. La llei de 
contractes de serveis a les persones desenvoluparà les mesures previstes en 
aquestes directives i que consisteixen a elaborar un règim específic de 
contractació pública per a aquest tipus de serveis. 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat, en matèria de 
sanitat i salut pública, la competència exclusiva sobre l’organització, el 
funcionament intern, l’avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i 
establiments sanitaris i la competència compartida en l’ordenació, la 
planificació, la determinació, la regulació i l’execució de les prestacions i els 
serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic a tots els 
nivells i per a tots els ciutadans. 
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El Govern aprova el Pla Japó 2016-2019 amb l'objectiu 
de consolidar la bona relació entre ambdós països 
 

 El Pla Japó és una eina de treball i coordinació entre institucions 
catalanes i japoneses, i permet el seguiment i l’avaluació regulars 
de les diferents activitats 

 

 Es promouran accions de promoció empresarial, captació 
d’inversions, col·laboració turística, mobilitat d’estudiants, 
missions editorials, i intercanvis culturals i gastronòmics 

 
El Govern ha aprovat el Pla Japó 2016-2019, elaborat a través del 
Departament d’Afers Exteriors i amb la col·laboració del Consolat General del 
Japó a Barcelona. Es tracta de la tercera edició del Pla després de les 
edicions 2009-2011 i 2012-2015. La Generalitat de Catalunya i el Japó han 
mostrat interès a enfortir la cooperació existent en àmbits d’interès comú, amb 
la voluntat de reforçar i consolidar les relacions econòmiques, institucionals, 
culturals i educatives entre ambdós països. 
 
El Pla Japó és una eina de treball i coordinació, impulsat pel Govern de la 
Generalitat, que estructura la relació entre institucions catalanes i japoneses, i 
permet el seguiment i l’avaluació regulars de les diferents iniciatives 
endegades.  
 
D’aquesta manera, el Govern de la Generalitat porta a terme un esforç 
especial per consolidar les relacions amb Àsia i el Pacífic. Fora del context 
euromediterrani, Àsia-Pacífic constitueix un eix d’actuació de primer ordre i 
una prioritat estratègica en la política exterior de Catalunya, i concretament el 
Japó té la categoria de país prioritari per al Govern. En aquest context, el Japó 
és un dels països amb qui Catalunya ha mantingut llaços d’amistat més sòlids 
i perdurables. 
 
Quatre grups de treball sectorials 
 
El Comitè de Reforç Catalunya-Japó és el principal instrument de seguiment, 
coordinació i renovació del Pla, el qual incorpora representants 
d’administracions, institucions i organismes amb un paper rellevant en les 
relacions amb el Japó. El Comitè es reuneix en sessions plenàries anualment i 
de manera permanent en grups de treball sectorials. Actualment hi ha quatre 
àmbits i grups de treball: el Grup Empresa, el Grup Turisme, el Grup 
Universitats-Recerca i el Grup Cultura. 
 
El balanç de les dues primeres edicions del Pla Japó ha estat positiu. De les 
35 accions del primer Pla Japó es va passar a 43 en el segon, i s’ha arribat 
fins a 46 en l’actual. Entre les accions previstes n’hi ha de promoció 
empresarial, captació d’inversions, col·laboració turística, mobilitat 



 

 

Acords de Govern. 25.10.2016  

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

 

5 

d’estudiants, missions editorials, i intercanvis culturals i gastronòmics. El nou 
Pla introdueix alguns elements innovadors amb relació als anteriors, com ara 
l’elaboració d’indicadors per a cadascuna de les accions del Pla i l’establiment 
dels canals de difusió que s’utilitzaran a l’hora de divulgar-ne els resultats. 
Amb aquest objectiu s’ha creat també el logotip del Pla Japó, a fi de donar-li 
més visibilitat.  
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El Govern planteja un conflicte de competència davant 
del Constitucional contra el Reial decret que regula 
l’avaluació final a l’educació secundària i batxillerat 
 

 El Consell de Garanties Estatutàries ha avalat el requeriment 
d'incompetència del Govern al Reial decret, pas previ dut a terme 
pel Govern 
 

 La norma vulnera la competència de la Generalitat en matèria 
educativa i en matèria de llengua pròpia 
 

El Govern ha acordat plantejar un conflicte de competència davant del 
Tribunal Constitucional contra el Reial decret que regula les proves de 
l'avaluació final d'educació secundària i batxillerat establertes en la llei 
d’educació estatal. El Govern considera que el decret vulnera la competència 
de la Generalitat en matèria educativa i la competència en matèria de llengua 
pròpia i, a més a més, suposa una vulneració del règim lingüístic de 
l’ensenyament a Catalunya establert per l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
Aquest requeriment arriba després de rebre tenir l’aval del Consell de 
Garanties Estatutàries de Catalunya.  
 
Aquest Reial decret vulnera la competència en matèria educativa perquè 
regula la prova de forma massa detallada, atès que l’Estat s’hauria de limitar a  
regular-ne les bases i no el seu desenvolupament. El Govern considera que 
s’excedeix en la regulació bàsica estatal i es buida de contingut la 
competència de la Generalitat per regular les proves, i assumeix fins i tot 
funcions executives en el disseny i determinació del contingut cada any de les 
proves.  S’estableix un grau de detall incompatible amb el caràcter de norma 
bàsica: atribueix les competències al Ministeri i converteix l’Administració 
educativa de la Generalitat en mera executora de les proves. 
 
La norma objecte de requeriment no es limita a concretar els criteris 
d’avaluació i les característiques generals de la prova sinó que realitza també 
una regulació expressa de la llengua en què podrà realitzar-se. Tanmateix, no 
es pot establir aquest dret d’opció atès que en els termes exposats pel 
Tribunal Constitucional a la Sentència 31/2010, el dret a l’educació, en 
l’aspecte lingüístic, no garanteix el dret de lliure opció dels pares a rebre 
l’ensenyament exclusivament en una sola de les llengües oficials.  
 
A més, establir un dret d’opció lingüística per part dels pares per escollir la 
llengua en què els fills han de realitzar la prova –en llengua castellana o en 
llengua catalana-  vulnera la competència de la Generalitat en matèria de 
llengua pròpia. Alhora, és contrari al règim lingüístic de l’ensenyament 
determinat a l’Estatut d’autonomia de Catalunya -que estableix que el català 
s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge del 
sistema educatiu.  
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El Govern de la Generalitat i l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides subscriuen un memoràndum d’entesa 
de drets humans  
 

 En el marc del programa el Govern farà una portació econòmica de 
100.000 euros destinada a programes especials de projectes de 
capacitació de migració 

 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat la subscripció del Memoràndum 
d’Entesa entre la Generalitat de Catalunya i l’Oficina de l’Alt Comissionat de 
les Nacions Unides per als Drets Humans (OACNUDH), per a la contribució de 
Catalunya a favor del fons de suport als Drets Humans. L’objectiu és articular 
la col·laboració i compromís internacional de Catalunya amb l’OACNUDH en 
àrees d’interès comú. Així doncs, en el marc d’aquest Memoràndum la 
Generalitat es compromet a fer una aportació econòmica de 100.000 euros 
destinada a programes especials de protecció de drets humans, concretament 
en projectes de capacitació de migració.  
 
D’aquesta manera la subscripció del Memoràndum respon als objectius 
previstos al Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 
2015-2018 de la Generalitat. El Pla preveu la contribució de Catalunya als 
objectius globals de pau, seguretat, drets humans, desenvolupament 
sostenible, justícia i cohesió social.  
 
Catalunya té la voluntat de col·laborar en les àrees de competència i 
polítiques de l’OACNUDH, la qual té com a missió enfortir els mecanismes 
internacionals de drets humans, fomentar la igualtat, combatre la impunitat i 
enfortir els drets humans als plans de desenvolupament i a l’esfera econòmica 
així com crear sistemes d’alerta i protecció en situació de conflicte, violència i 
inseguretat. També actua com el principal centre de coordinació per a la 
recerca, l’educació, la informació pública i les activitats de promoció dels drets 
humans al sistema de les Nacions Unides.   
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El Govern aprova un conveni amb l’Institut Italià de 
Cultura per impulsar la llengua italiana entre el 
professorat i l’alumnat 

 

 A través d’aquest acord es realitzaran activitats de formació en 
llengua italiana i també de difusió d’aquesta llengua i la seva 
cultura 
 

 També es vol afavorir que l’alumnat participi en les proves per a 
l’obtenció del certificat de llengua italiana (CELI) 
 

 L’objectiu és potenciar el plurilingüisme als centres educatius 

 

El Govern ha aprovat la signatura d’un conveni entre el Departament 
d’Ensenyament  i l’Institut Italià de Cultura de Barcelona per impulsar el 
coneixement de la llengua italiana entre l’alumnat. L’acord preveu la realització 
de diverses activitats de formació en llengua italiana i també de difusió 
d’aquesta llengua i la seva cultura tant per al professorat com per a l’alumnat 
de secundària i de batxillerat. L’objectiu del Govern és potenciar el 
plurilingüisme als centres educatius.  
 
Un dels punts destacats del conveni, vigent fins al final de 2016, és la difusió 
del certificat de llengua italiana, (CELI), perquè l’alumnat participi en les 
proves per obtenir el CELI 1a -nivell A2 del marc europeu comú de referència-, 
el CELI 2a -nivell B1 del marc europeu- i el CELI 3a -nivell B2 del marc 
europeu-. Per això, es preveu formació sobre la prova per al professorat de 
secundària, així com orientació i assessorament. Per a l’alumnat, que també 
disposarà d’orientació i assessorament en relació amb aquest certificat, 
s’organitzaran sessions de proves de nivell gratuïtes. 

 

Les principals actuacions adreçades al professorat d’italià són la formació 
d'estiu a les instal·lacions de l’Institut Italià de Cultura i de les Escoles Oficials 
d’Idiomes i beques de formació a Itàlia ofertes per institucions italianes. Altres 
activitats que contempla el conveni per a l'alumnat de secundària i batxillerat 
d’arreu de Catalunya són sessions de cinema gratuïtes i activitats lúdiques i 
didàctiques. 
 
El Departament d’Ensenyament vol afavorir el coneixement de la llengua 
italiana entre l’alumnat dins el marc de l’ordenació del sistema educatiu, tenint 
en compte la proximitat geogràfica i l’augment constant de l’intercanvi 
d’experiències culturals entre els països de la Unió Europea. L'actuació 
s’emmarca en la Llei d’educació de Catalunya, que preveu una aposta per la 
potenciació del plurilingüisme a les escoles, i en l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, que demana la promoció del coneixement suficient d’una tercera 
llengua en finalitzar l’ensenyament obligatori. 
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Nomenaments 
 
Raquel Sistaré Lanas, directora de Serveis del Departament d'Interior  
 
Nascuda a Barcelona el 1958.  
 
Sistaré és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i des del gener 
passat era subdirectora de Recursos Humans i Administració del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies.  
 
Des de la seva entrada a l’administració catalana, fa trenta anys, ha ocupat 
diversos càrrecs de responsabilitat. Així, per exemple, ha estat directora de 
Serveis del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural; 
subdirectora general de Recursos Humans i Administració al Departament de 
Benestar Social i Família, cap de Secció de Personal del Departament de 
Justícia i cap del Servei de Gestió de Recursos Humans del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
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Altres Acords de Govern  
 

 
Declarats béns culturals d’interès nacional el mausoleu del general Prim 
a Reus i la guitarra ‘La Invencible’, construïda el 1884 
 
El Govern, a proposta del Departament de Cultura, ha aprovat declarar Bé 
Cultural d’Interès Nacional el mausoleu del General Prim a Reus, obra de 
Plácido Zuloaga (1834-1910), amb la col·laboració de l’escultor Émile Hébert 
(1828-1893). El mausoleu constitueix una de les obres més singulars de les 
arts decoratives del segle XIX, d’estil neoclàssic, que va ser restaurada l’any 
2013 al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).  
 
La construcció del mausoleu es va iniciar a Eibar i va finalitzar a Sant Joan 
Lohitzune entre el 1874 i el 1875, i en ell hi van treballar 32 artesans. Plácido 
Zuloaga, el seu autor, és un mestre del damasquinatge de gran renom 
internacional, i Émile Hébert, autor dels medallons i de la figura jacent, és una 
personalitat notable de l’escultura decorativa francesa del seu temps.  
 
El sarcòfag, de ferro, té forma de caixa rectangular, és sostingut per quatre 
pilars, també de ferro, i està envoltat de motllures i figures decoratives 
(columnes, garlandes...). La part superior la formen dues planxes de ferro 
retallades i una escultura jacent que representa el general Prim, vestit de 
militar, amb el cap sobre dos coixins i armat amb una espasa. Aquesta figura i 
els medallons són de bronze amb bany d’argent. 
 
El conjunt està totalment decorat amb incrustacions de metalls nobles, formant 
sanefes, tant horitzontals com verticals, amb motius geomètrics, vegetals i 
baixos relleus en ferro. Als laterals hi té dos plafons en baix relleu amb les 
representacions de la batalla de Castillejos, i l'entrada triomfal del general 
Prim a Madrid al capdavant dels voluntaris catalans de la guerra d’Àfrica. 
 
A banda i banda d'aquests relleus hi ha esculpits dos medallons, obra 
d’Hébert, amb els busts de quatre militars romans. Als dos laterals hi ha 
esculpida una calavera. Al capçal del sarcòfag destaca, emmarcat amb 
decoració floral, un escut policromat amb el lema "Honor, valor y lealtad" entre 
figures de voluntaris armats i amb barretines, i diverses banderes. A la part 
dels peus, i també emmarcat per una sanefa de flors, s'observa el nom de 
Prim en majúscules, amb les vores d’argent i el cos d’or. A ambdós costats, hi 
ha esculpit un rellotge de sorra, símbol de la fugacitat del temps. 
 
El mausoleu està dedicat a la figura del reusenc Joan Prim i Prats, prestigiós 
militar i un dels polítics catalans més importants del segle XIX, que morí 
assassinat a Madrid, l’any 1870, quan ocupava el càrrec de cap del Govern i 
ministre de la Guerra. Fou enterrat al Panteó d’Homes Il·lustres, al costat de la 
basílica d’Atocha, a Madrid, on va romandre fins al 1970, any en què va ser 
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traslladat al cementiri de Reus, a petició de la ciutat i amb motiu del centenari 
de la mort de Prim. 
 
El Govern també ha aprovat declarar Bé Cultural d’Interès Nacional la guitarra 
espanyola, construïda per Antonio de Torres Jurado, coneguda com ‘La 
Invencible’. De Torres és considerat unànimement com el millor constructor de 
guitarres de la història. 
 
La guitarra data del 1884 i una de les seves característiques rellevants és que 
porta des de l’origen un nom identificador, amb la intenció de destacar-la com 
a peça especial i única. ‘La Invencible’ havia estat objecte d’un intent de 
subhasta a Barcelona a través d’una reconeguda firma del sector i se n’havia 
demanat la llicència d’exportació.   
  
 
 


