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El Govern aprova el Pla d’Ocupació Pública per 
garantir llocs de treball i guanyar en eficiència 
 

• Amb una vigència de 2 anys, té com a objectiu assegurar una 
gestió més eficient en la prestació dels serveis, amb la planificació 
de les necessitats i disponibilitats de personal 

 
 
El Govern ha aprovat avui el Pla d’Ocupació per a la racionalització i 
l’optimització del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya 2012-2014. L’objectiu és garantir una major eficàcia en la prestació 
dels serveis públics i una major eficiència en la utilització dels recursos 
econòmics, mitjançant la planificació de necessitats i el dimensionament 
adequat de les plantilles i dels efectius disponibles. El Pla d’Ocupació Pública 
també persegueix garantir llocs de treball i guanyar en eficiència.  
 
El Pla d’Ocupació aprovat pel Govern té una vigència de dos anys a partir de 
l’1 d’abril de 2012, i s’estén al personal funcionari i laboral al servei de 
l’Administració, amb exclusió del personal docent no universitari i estatutari de 
l’Institut Català de la Salut (ICS). 
 
El context actual de reducció de la disponibilitat pressupostària i d’activitat 
econòmica fan necessària una reestructuració dels serveis de l’Administració, 
ja que les càrregues de feina no són les mateixes actualment que uns anys 
enrere. 
 
 
Mesures de racionalització a mitjà termini  
 
El Pla també preveu implementar mesures de racionalització del personal. En 
aquest sentit, s’analitzaran les disponibilitats i necessitats de personal, tant 
des del punt de vista del nombre d’efectius com dels requeriments dels llocs 
de treball, així com les càrregues de treball associades, i s’elaborarà un 
document de diagnosi per a cada departament. La diagnosi es realitzarà fins 
al 31 d’octubre de 2012 i concretarà les necessitats d’intervenció i redistribució 
d’efectius on esdevingui necessari.  
 
Les actuacions concretes que s’implementaran estan subjectes als criteris de 
preferència per la voluntarietat, la proximitat geogràfica, l’objectivitat i el servei 
als interessos generals, els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i la màxima 
difusió i publicitat de les actuacions. Així mateix, el Pla dóna prioritat a 
l’adopció de mesures dins de cada departament. Quan les decisions 
organitzatives hagin de tenir un abast superior s’adoptaran mesures a aplicar 
entre els departaments.  
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El Govern impulsarà accions formatives específiques destinades a garantir 
l’adaptació funcional del personal que pugui resultar afectat per les mesures i 
instruments de racionalització derivades del Pla.  
 
 
Mesures de caràcter immediat 
 
En el marc del conjunt de mesures endegades pel Govern aquesta legislatura, 
l’Executiu ha impulsat canvis que afecten el personal de l’Administració i que, 
en el seu conjunt, representen un estalvi de 625 milions d’euros. En aquest 
conjunt de mesures se situa la reducció del 15% de la jornada del personal 
interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal 
d’administració i tècnic. 
 
En aquest sentit, el Pla d’Ocupació Pública aprovat avui desenvolupa aquesta 
reducció del 15% com a mesura d’intervenció immediata per contenir la 
despesa de personal i contribuir a la reducció del dèficit públic. En queda 
exclòs el personal interí dels cossos de bombers, d’agents rurals, dels cossos 
d’auxiliars tècnics del grup de serveis penitenciaris i del cos de veterinària 
d’escorxador.  
 
La mesura s’aplicarà de forma demorada als professors de les escoles de 
capacitació agrària, un cop finalitzat aquest curs escolar. El pla també preveu 
aplicar la reducció als educadors socials dels centres de justícia juvenil i dels 
centres de menors i al personal adscrit al sistema de guàrdies operatives de 
Protecció Civil, en aquest cas quan s’apliquin altres instruments de provisió de 
llocs. 
 
Aquesta mesura és temporal i es desplegarà des de l’1 d’abril de 2012 fins al 
31 de març de 2014, amb la possibilitat de reduir la durada de la mesura 
sempre que la situació pressupostària ho permeti. Així mateix, el Pla també 
redueix en un 30% el nombre de llocs de treball als quals es pot assignar una 
jornada i horari de dedicació especial.  
 
L’acord també crea la Comissió de Seguiment del Pla d’Ocupació, integrada 
per 12 membres i constituïda de manera paritària entre representants de 
l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals presents a la 
Mesa General de Negociació.   
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El Govern aprova mesures per garantir una millor 
atenció a l’alumnat  
  

• Les mesures de millora de l’organització dels centres públics 
escolars per al curs 2012-2013 preveuen mantenir la plantilla 
personal docent i no incrementar la jornada lectiva setmanal 

 
   
El Govern ha aprovat avui les mesures de millora en l’organització dels 
centres escolars públics de cara al curs 2012-2013 que permetran garantir 
una millor atenció a l’alumnat. Es perllonguen les plantilles de personal docent 
establertes en el curs 2011-2012, mantenir la jornada lectiva setmanal i cobrir 
el 100% de les vacants que es produeixin per jubilació. 
 
Amb les mesures aprovades avui, l’Executiu vol garantir l’increment de 
l’atenció directa a l’alumnat, l’escolarització dels nivells educatius declarats 
universals i gratuïts per la Llei d’educació de Catalunya (LEC) i l’assoliment 
progressiu dels objectius europeus per a l’any 2020, pel que fa als nivells 
postobligatoris a l’ensenyament públic. També garanteix la qualitat del servei 
educatiu, ja que les mesures permeten ponderar el temps dedicat a la 
docència, la programació, l’avaluació i la coordinació dins les 30 hores de 
permanència al centre educatiu. Cal recordar que la jornada laboral dels 
docents es manté en 37,5 hores setmanals. 
 
L’acord respon a la negociació entre el Departament d’Ensenyament i la 
representació de la mesa sindical. Aquesta negociació s’ha fet al llarg de sis 
sessions i ha permès modificar la proposta inicial fins al resultat actual. 
 
Es mantenen les hores setmanals dels coordinadors de primària, repartides 
entre lectives i complementàries, i s’incrementen a secundària. Els centres 
tenen una bossa habitual d’hores de coordinació que es reparteixen per a 
cada coordinador. Serà la direcció de cada centre la responsable d’assignar-
les segons les responsabilitats de cada càrrec de coordinació.  
 
En aquest sentit el Govern fa una recomanació a les direccions per tal que la 
coordinació tecnològica del centre educatiu tingui una dedicació setmanal 
variable en funció del nombre d’unitats del centre. Així es recomana fins a 3 
hores setmanals de dedicació lectiva i complementària per a les escoles de 
doble línia i fins a 5 hores setmanals de dedicació lectiva i complementària per 
als instituts de doble línia.  
 
Als centres de secundària els professors faran un horari fix de 28 hores 
setmanals, dins les 30 hores de presència al centre i en el marc de les 37,5 
hores de jornada setmanal docent, sense afectar la dotació de personal del 
centre. En la formació professional s’inclou una mesura en la fase de formació 
pràctica que realitzen els alumnes en centres de treball.  
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El Govern també ha acordat negociar el càlcul de la plantilla global de les 
Zones Escolars Rurals (ZER) abans del 14 d’abril per adequar-les al decret 
d’autonomia de centres educatius. L’acord també preveu que podran optar pel 
Suport Escolar Personalitzat (SEP) les escoles ZER i altres escoles que hagin 
mantingut l’ampliació horària generalitzada el curs 2011-2012.  
 
La mesura aprovada inclou la modificació dels criteris per al reconeixement 
dels estadis docents, unes condicions que no es modificaven des de fa 20 
anys. El Govern ha aprovat el manteniment de 5 estadis docents i les 
retribucions actuals corresponents a tots i cadascun del cinc estadis. La 
mesura significa també que s’ajorna el reconeixement del primer estadi de 6 a 
9 anys, i s’amplia, per tant, l’abast temporal de la carrera docent (passarà dels 
30 anys actuals a 33) per a aquells que encara no tenen reconegut el primer 
estadi. 
 
Un dels aspectes destacats és la introducció de nous criteris, com la 
implicació en la millora dels resultats del centre, mitjançant l’avaluació del 
professorat i la valoració de la tutoria d’un grup d’alumnes i les tutories de 
pràctiques d’alumnes en període de formació inicial i de professorat novell, la 
participació en activitats complementàries i colònies, entre altres mèrits. 
 
El Govern també ha aprovat l’aplicació d’una mesura que afecta el personal 
docent no universitari del sector públic al sector privat concertat i en concret 
aquells docents que tenen el pagament delegat. Així, també se’ls aplicarà la 
reducció de sou en la nòmina extraordinària del juny.  
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El Govern aprova la venda del primer edifici públic i el 
lloguer posterior a favor de la Generalitat 
 

• El número 2-6 de l’avinguda Josep Tarradellas es vendrà a 
l’empresa Bancalé Servicios Integrales per 52 milions d’euros en 
el marc de l’operació d’alienació d’actius impulsada pel Govern 
per obtenir liquiditat 
 

• L’edifici acull la seu de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, 
que hi continuarà durant els propers 20 anys 
 

 
El Govern ha autoritzat avui la venda del primer edifici públic i el contracte 
posterior de lloguer a favor de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de 
l’immoble situat a l’avinguda Josep Tarradellas 2-6, que ha adquirit l’empresa 
Bancalé Servicios Integrales SL per un import de 52 milions d’euros. L’edifici 
acull actualment la seu de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, que 
continuarà ocupant l’edifici durant un mínim de 20 anys. L’immoble es va 
construir el 1969 i té una superfície de 16.853 m2 distribuïts entre 12 plantes, 5 
de les quals són sota rasant. 
  
El mes de juliol passat, el Govern va posar en marxa el procés de venda de 
determinats béns propietat de l’empresa pública Edificis i Equipaments de 
Catalunya a través de 3 lots diferents, el primer dels quals era l’immoble de 
l’avinguda Josep Tarradellas. El segon lot era una nau logística ubicada al 
Polígon Industrial Molí del Racó de Sant Sadurní d’Anoia, mentre que el tercer 
estava format per 9 locals d’oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) distribuïts per tot el territori català. Aquests dos últims van quedar 
deserts, mentre que el procés de venda del primer es va prorrogar i ha 
culminat avui. 
 
Paral·lelament, el Govern manté obert el procés per vendre 19 edificis 
d'oficines abans de final d’any, per un valor de 360 milions d'euros. A més, 
també està en marxa el pla per optimitzar l’espai buit disponible d’altres 7 
edificis de propietat, on es reubicaran oficines que actualment estan pagant un 
lloguer. Aquesta operació d’optimització d’espais representarà un estalvi 
d’entre 12 i 14 milions d’euros. 
 
L’operació s’emmarca dins el programa d'alienació d'actius que el Govern ha 
dissenyat per aconseguir liquiditat amb uns ingressos atípics necessaris per 
reequilibrar les finances de la Generalitat.  
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El Govern interposa un recurs d’inconstitucionalitat 
contra el Reial decret llei de l’Estat que regula les 
inspeccions d’edificis 
 

• Tal com va dictaminar el Consell de Garanties Estatutàries, 
l’Executiu considera que la norma envaeix competències de la 
Generalitat en matèria d’urbanisme, habitatge, agricultura i 
aprofitaments forestals, regulades a l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya  

 
El Govern ha acordat interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra diversos 
preceptes del Reial decret llei 8/2011, d’1 de juliol, en considerar que algunes 
mesures que conté per dinamitzar l’economia espanyola envaeixen 
competències de la Generalitat en matèria d’urbanisme i habitatge, agricultura 
i aprofitaments forestals, regulades per l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El 
Reial decret llei 8/2011, de mesures de recolzament als deutors hipotecaris, 
de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i 
autònoms contretes per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i 
impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa, preveu mesures 
d’impuls a la rehabilitació urbana amb l’objectiu de reactivar el sector de la 
construcció, així com per incrementar la seguretat jurídica en el mercat 
immobiliari. 
 
A proposta dels departaments de Governació i Relacions Institucionals, de 
Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, el Govern considera que el Reial decret llei envaeix competències en 
aquells apartats que regulen les actuacions de regeneració urbana i imposen 
la inspecció tècnica obligatòria dels edificis destinats preferentment a 
habitatge, quan el Govern de la Generalitat ja compta amb una regulació 
pròpia en matèria d’inspeccions tècniques d’edificis. 
 
També es planteja la inconstitucionalitat de l’article que sotmet totes les 
actuacions d’edificació i ús del sòl, moviments de terra, segregació i divisió de 
finques o alteració de la vegetació arbòria i arbustiva, a un acte exprés de 
conformitat que, en cas de silenci administratiu, es dóna per desestimat. Un 
aspecte que, a més, també col·lideix amb la llei òmnibus en matèria 
d’urbanisme. 
 
El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va dictaminar, per 
unanimitat, el 27 de setembre de 2011 que els preceptes sotmesos a la seva 
consideració vulneraven l’ordre constitucional i estatutari de distribució de 
competències. 
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El Govern publica l’índex de preus percebuts agraris 
(IPPA) de l’any 2011 
 

• Els preus han crescut un 6,4% respecte al 2010 
 
 
El Govern ha aprovat avui l’acord pel qual es fa públic l’índex de preus 
percebuts agraris (IPPA) corresponent a l’any 2011, que té com a finalitat 
actualitzar les rendes de contractes de conreu. En relació amb l’any anterior, 
hi ha hagut un increment global del 6,4%. Mentre que els preus percebuts 
agrícoles es van reduir d’un 0,3%, els ramaders van créixer d’un 9,8%.  
 
Els preus agrícoles acusen caigudes sobretot en fruita fresca, hortalisses i 
cítrics, mentre que els conreus extensius (cereals i farratges) mantenen un 
nivell alt de preu amb un moderat increment. Destaca, però, l’increment dels 
preus ramaders que, amb cert retard, estan traslladant al preu els increments 
de l’any anterior en els inputs d’alimentació animal. En aquest sentit, destaca 
el porcí i l’aviram, tot i que també és significativa l’alça en el boví de carn. 
 
La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes 
s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris 
que el Govern ha de publicar anualment al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts. L’índex 
s'obté a partir de l'estadística de preus percebuts agraris, inclosa en la Llei del 
Pla estadístic de Catalunya i en els programes anuals d'actuació estadística 
que la desenvolupen. 
 
 

Índexs anuals de preus percebuts agraris. Catalunya 2011 
 

Classe d'índex 
 

Valor anual 2010 
(2005=100) 

Valor anual 2011 
(2005=100) 

Percentatge de 
variació sobre 2010 

Productes Agrícoles 
 103,0 102,7 -0,3 
Productes Ramaders 
 105,7 116,1 9,8 
Índex General 104,8 111,4 6,4 
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Altres acords del Govern 
 
 
El Govern modifica el Reglament de salons de joc per millorar la seva 
adaptació al sector  
 
El Govern ha aprovat avui la modificació del Reglament de salons recreatius i 
de joc, amb l’objectiu de millorar la competitivitat del sector. L’actual situació 
econòmica i la incorporació al mercat de modalitats del joc relacionades amb 
les noves tecnologies fa necessària l’adaptació del sector a aquesta nova 
realitat.  
 
Per aconseguir-ho, l’Executiu ha realitzat modificacions de la normativa vigent 
per equiparar els salons de joc a altres establiments similars i aconseguir, així, 
l’homogeneïtzació del sector i evitar greuges comparatius.  
 
Una d’aquestes modificacions afecta l’horari de funcionament dels salons, que 
amb el nou Decret obriran entre les 9 del matí i les 4 de la matinada. Fins ara, 
obrien a les 6 del matí i tancaven a les 2 de la matinada. A banda, es permetrà 
als salons de joc oferir servei de bar als seus clients. Aquest espai, però, no 
podrà ocupar més d’un 10% de la superfície útil del saló.  
�

 
Renovada la col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i el Centre 
d’Activitat Regional per a la Producció Neta per al període 2012-2015 
 
El Govern ha aprovat avui renovar per al període 2012-2015 el protocol de 
col·laboració entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el 
Departament de Territori i Sostenibilitat que garanteix el correcte funcionament 
del Centre d’Activitat regional per a la Producció Neta (CAR/PN).  
 
Creat el 1996 i adscrit a l’Agència de Residus de Catalunya, es tracta d’un 
centre de cooperació internacional amb els països mediterranis en 
desenvolupament i innovació del sector productiu i la societat civil que treballa 
per promoure models de producció i consum sostenibles. Té com a finalitat 
enfortir les capacitats i contribuir a l’intercanvi de coneixements en àmbits 
industrials com una producció més neta, la prevenció de la contaminació com 
a factor de competitivitat i de rendiment econòmic per a les pimes o la 
reducció de la generació de substàncies químiques perilloses.  
 
El centre treballa en el marc del Pla d’Acció per a la Mediterrània (PAM), 
organització que pertany al Programa de les Nacions Unides per al Medi 
Ambient (PNUMA). També exerceix les funcions de Centre regional del 
Conveni d’Estocolm sobre contaminants orgànics persistents (COP), 
instrument internacional patrocinat pel PNUMA que regula l’eliminació 
progressiva d’aquest tipus de substàncies tòxiques.  


