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El Govern aprova l’Acord marc per lluitar contra el 
fracàs escolar 
 

• L’acord estableix les línies d’acció del Govern per afrontar el 
problema en els propers any 
 

• L’Executiu aposta per convertir el sistema educatiu català en una 
eina de garantia d’èxit i ascensor social 
 

• La lectura serà un element clau del Pla i es potenciarà llegir a tots 
els cicles d’escolarització  obligatòria 
 

• L’ampliació dels programes de qualificació professional inicial  i 
les classes de reforç a l’estiu són altres de les mesures que es 
contemplen 

 
 
El Govern ha aprovat avui l’Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar. 
Amb aquest Acord es posen les bases per combatre un dels problemes 
educatius més  greus del país. Precisament, l’ofensiva contra el fracàs escolar 
serà un dels grans eixos de treball del Govern en aquesta legislatura.  
 
Una de les mesures clau per combatre el fracàs serà el Pla nacional de la 
lectura per a infants i joves, ja que la competència lectora s’ha de convertir en 
un dels punts principals en aquesta lluita. La lectura sistemàtica s’haurà de 
realitzar al llarg de tot l’ensenyament obligatori. També es donarà prioritat a 
l’escriptura, l’expressió oral, les habilitats matemàtiques i les llengües 
estrangeres. 
 
L’Acord també inclou mesures per identificar els problemes d’aprenentatge a 
través de la detecció precoç i assessorament al professorat. Així mateix, es 
preveu també potenciar i ampliar els Programes de Qualificació Professional 
Inicial (PQPI) per tal de millorar la preparació dels joves amb risc 
d’abandonament escolar.  
 
En la lluita contra el fracàs també es contempla incentivar els joves en risc 
d’exclusió escolar per millorar les seves capacitats. Altres mesures 
contemplades en l’Acord marc són implantar el reforç o la recuperació a l’estiu 
per facilitar la promoció acadèmica de l’alumnat. 
 
El paper de les famílies i la seva major implicació també serà un dels aspectes 
d’especial atenció. L’objectiu és que els pares i mares s’impliquin plenament 
en el projecte educatiu dels centres docents i facilitar així qualsevol detecció 
de problemes que pot arribar comportant el fracàs escolar.  
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A Catalunya, l’any 2009, un 31,9% dels joves van abandonar de manera 
prematura l’ensenyament i la formació. Aquest fet afecta molt més els nois 
(58,5%) que les noies (41,5%). El pla s’emmiralla en el repte europeu per al 
2020, que és del 10% de fracàs, i preveu fer incidència en totes les etapes del 
sistema educatiu per tal d’estar en la franja alta d’èxit escolar dels països de 
l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).  
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El Govern crea el Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars 
 

• Es tracta d’un òrgan col·legiat que donarà consell al Govern en  
polítiques orientades a impulsar un procés de desenvolupament 
del sistema de benestar social i de promoció de la família 

 
• El Consell estarà presidit per Teresa Crespo, i l’integraran 20 

membres, la tasca dels quals no serà retribuïda 
 
El Govern ha aprovat el Decret de creació del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars, un òrgan col·legiat assessor del president de la Generalitat 
i del Govern, en matèria de polítiques orientades a impulsar un procés de 
desenvolupament del sistema de benestar social i de promoció de la família.  
 
El Govern crea aquest organisme atès que s’ha fixat com a prioritat la definició 
i la concreció de les polítiques orientades a l’enfortiment de l’Estat del 
Benestar, mitjançant la protecció de les persones que es troben en situació de 
risc d’exclusió social, per tal d’assegurar la cohesió social. Així mateix, el 
Govern considera imprescindible la promoció i la protecció de la família, com 
un dels eixos vertebradors de la política social del nostre país i com a 
estructura social bàsica que és transmissora de valors i generadora de 
solidaritat. 
 
Les funcions del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars són: 
 

- Assessorar i informar sobre les qüestions que li siguin plantejades pel 
president o per les persones titulars dels departaments competents en 
les polítiques orientades a impulsar un procés de desenvolupament del 
sistema de benestar social i de promoció de la família. 

 
- Proposar les actuacions o plantejaments en aquest àmbit que consideri 

adequats en funció de l’evolució social i econòmica, tot tractant 
d’anticipar-se a les necessitats de la societat. 

 
- Assessorar i donar suport, a petició del president de la Generalitat, en 

processos de negociació que impliquin la participació del Govern o del 
Parlament en institucions de l’Estat o organitzacions internacionals. 

 
- Portar a terme, directament o amb el suport d’analistes externs, els 

treballs adequats per fonamentar les seves propostes. 
 
El Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars estarà presidit Teresa 
Crespo Julia, designada el Govern. El Consell estarà integrat, a més, per un 
nombre màxim de 20 membres, nomenats pel president de la Generalitat, a 
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proposta del president del Consell. Ni el president i ni els membres del Consell 
Assessor no perceben cap retribució. 
 
El Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars pot reunir-se les vegades 
que consideri convenient, convidar les persones que considerin rellevants, 
constituir grups específics de treball i redactar un reglament de funcionament 
propi. Si escau, també pot comunicar als mitjans de comunicació, mitjançant el 
seu president, les línies de treball i les conclusions dels seus informes. 
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El Govern acorda suspendre provisionalment noves 
ofertes d’ocupació pública 
 

• L’acord també preveu la supressió temporal dels concursos de 
mèrits per a llocs de comandament i assimilats 

 
• En queden excloses les ofertes d’ocupació pública de mossos i 

docents 
 
El Govern ha aprovat mesures provisionals en matèria de plantilles de 
personal. En primer lloc, ha acordat suspendre de forma temporal l’execució 
de convocatòries de cobertura de llocs de treball fins que els departaments 
estiguin completament estructurats. La mesura no afecta les convocatòries ja 
resoltes. I en segon lloc, arran dels compromisos d’estabilització 
pressupostària,  ha determinat igualment la suspensió temporal, durant el 
període de pròrroga pressupostària, de la tramitació de noves ofertes 
d’ocupació pública i l’execució de noves convocatòries de les ofertes ja 
aprovades. 
 
En el mateix acord es recull l’excepció de 600 places del cos de mossos 
d’esquadra i de 1.245 per a cossos de funcionaris docents 
 
L’Acord s’impulsa en el marc de les mesures d’austeritat i racionalització de 
l’Administració iniciades pel Govern de la Generalitat atès el context financer i 
pressupostari actual. 
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El Govern modifica les limitacions en matèria de 
despeses de personal de l’Administració de justícia  
 

• Aquest Acord del Govern permetrà cobrir fins a un 50% dels llocs 
de treball vacants dels jutjats i del personal de reforç per garantir 
el funcionament de l’Administració de justícia, com ja es va 
autoritzar en el cas del personal docent i sanitari  

 
El Govern ha aprovat una modificació de les limitacions establertes en matèria 
de despeses de personal del Decret pel qual s’estableixen els criteris 
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per a aquest any mentre no siguin vigents els de 2011, en relació amb el 
personal al servei de l’Administració de justícia, per permetre cobrir les places 
vacants o els llocs de reforç fins a un màxim del 50%.  
 
En matèria de despesa de personal, que ja compta amb una reducció del 5% 
en el pressupost prorrogat de 2010, durant aquest exercici s’aplicarà, a més, 
la reducció del 10% prevista en els pressupostos de 2011. 
 
Aquesta modificació permetrà dotar unes 125 de les 259 vacants que han 
resultat de la presa de possessió del nous funcionaris procedents de l’oposició 
del cos de tramitació processal i administrativa. Alguns d’aquests funcionaris 
prestaven serveis com a interins d’aquest o d’altres cossos i van prendre 
possessió el passat 24 de gener. La modificació també permetrà dotar una 
part de les noves vacants que es produeixin durant els mesos de pròrroga 
pressupostària i renovar una part dels llocs de reforç, per atendre les 
necessitats més urgents.  
 
En alguns casos es podran tornar a nomenar com a interines les persones 
que han estat desplaçades per la presa de possessió de funcionaris i altres 
casos es nomenaran interins inscrits en la borsa de treball. 
 
En tractar-se de cossos estatals, un gran nombre de funcionaris en els 
concursos de trasllat canvien de destinació a altres comunitats autònomes i es 
produeix un desequilibri en relació amb aquells que s’incorporen provinents de 
la resta de l’Estat. Això comporta que als òrgans judicials de Catalunya hi hagi 
més vacants que han de ser cobertes per interins que a la resta de l’Estat. 
 
L’actual organització dels jutjats i tribunals fa que en algun centre de treball hi 
hagi poques dotacions d’un cos determinat o fins i tot una única dotació, per la 
qual cosa el no cobriment de cap vacant, no permetria el normal funcionament 
de l’òrgan judicial. 
 
El Departament de Justícia ha demanat novament el compliment de l’Estatut 
vigent  en matèria de personal. Això permetria reduir el volum d’interinatges en 
l’Administració de justícia, ja que en aquest moment les convocatòries es fan 
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de forma coordinada a tot l’Estat i les que ara es resolen corresponen a 
convocatòries de les ofertes d’ocupació pública de 2008 i acumulades de 
2009-2010. 
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El Govern modifica el règim jurídic del personal 
assessor dels grups parlamentaris perquè pugui ser 
eventual 
 

• Fins ara, aquest personal només podia ser funcionari 
 
El Govern ha aprovat un acord sobre el règim jurídic del personal assessor 
dels grups parlamentaris, segons el qual aquest grup, que presta 
assessorament als grups parlamentaris legalment constituïts, serà personal 
funcionari o eventual d’acord amb la sol·licitud del corresponent grup 
parlamentari. La modificació del règim jurídic de personal funcionari en 
eventual no computarà en el nombre de llocs de treball reservat a personal 
eventual establert en l’Acord de Govern del 18 de gener passat.  
 
El Govern, a través del Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
posa a disposició dels grups parlamentaris un assessor per tal de donar-los 
suport. En la VIII legislatura es va determinar que el règim jurídic aplicable a 
les persones que prestaven l’assessorament i els donaven suport fos el de 
personal funcionari. No obstant això, en l’actual legislatura s’ha sol·licitat per 
part d’algun grup parlamentari la revisió i modificació d’aquest criteri, i que es 
permeti que sigui ocupada per personal eventual. 
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El Govern obre línies de préstecs per a armadors i 
pescadors per fer front a la parada temporal 
 

• S’avancen així les prestacions d’atur que han de percebre els 
mariners afectats i l’ajut a la paralització de la flota 
d’arrossegament 

 
El Govern ha acordat autoritzar l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) a obrir 
una línia de préstecs per avançar les prestacions d’atur que han de percebre 
els mariners afectats per la parada temporal, corresponent a l’any 2011. Els 
armadors beneficiats són els de la flota d’arrossegament dels ports de Blanes, 
Roses, Palamós, Llançà, el Port de la Selva, Arenys de Mar, Mataró i Sant Pol 
de Mar. El Govern també ha autoritzat l’ICCA a obrir una línia de préstecs per 
avançar l’ajut per a l’esmentada paralització temporal. 
 
La línia de préstecs per avançar les prestacions d’atur que han de percebre els 
mariners afectats per la parada temporal té un import global de 447.000 euros. 
El tipus d’interès serà fix igual al 4% anual, a 5 mesos de termini. No s’aplicarà 
la comissió d’estudi i la d’obertura serà del 0,25 % de l’import formalitzat. A 
més, el Govern es fa càrrec de la bonificació de les despeses notarials de 
formalització, de la comissió d’obertura i dels interessos que es produeixin. 
L’import d’aquest ajut és de 9.650 euros. 

 
D’altra banda, la línia de préstecs per avançar l’ajut per a la paralització 
temporal 2011 de l’activitat pesquera de la flota d’arrossegament dels 
esmentats ports té un import global de 734.474 euros. Els armadors hauran 
d’acreditar també que la inactivitat de l’embarcació ha estat motivada pel Pla de 
paralització aprovat per Resolució de la Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims.  
 
L’ICCA concedirà  aquests préstecs a un tipus d’interès fix igual al 4% anual, 
amb un termini màxim d’un any amb amortització de capital i venciment 
d’interessos al final del termini. En aquests préstecs tampoc no s’aplicarà 
comissió d’estudi i la d’obertura i el Govern aportarà 36.450 per despeses 
notarials de formalització, de la comissió d’obertura i dels interessos que es 
produeixin durant el termini d’aquests préstecs.  
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Altres Acords del Govern 
 
 
El Govern aprova traspassar la titularitat de quatre edificis a la 
Universitat Rovira i Virgili 
 
El Govern ha acordat posar a disposició de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona la titularitat de diferents edificis i obres de rehabilitació situats al 
Campus de Bellisens de Reus i al Campus de Sescelades de Tarragona. La 
Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla pluriennal d’inversions 
universitàries 1995-2000, va contractar diferents obres per a l’edificació i la 
rehabilitació d’edificis destinats als usos de la universitat tarragonina. Segons 
la normativa universitària, els centres han d’assumir els béns de domini públic 
destinats a serveis universitaris. Per això, el Govern ha donat llum verda a 
aquest traspàs d’uns béns que, per llei, ja pertanyen a la universitat.  
 
Aquest canvi de titularitat no comporta cap impacte pressupostari per a la 
Generalitat i, en cas que els immobles es deixin de destinar a funcions pròpies 
de la universitat, hauran de revertir en el patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
 
El Govern reordena les competències dels departaments d’Economia i 
Coneixement i d’Interior 
 
El Govern ha aprovat la modificació de l’àmbit competencial de dos 
departaments de la Generalitat de Catalunya per tal que, a partir d’ara, l’àmbit 
de jocs i apostes depenguin d’Economia i Coneixement, mentre que les 
competències en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives 
s’assignen a Interior. 
 
A aquests efectes es modifiquen els decrets de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració 
de la Generalitat, que assignava al Departament d’Economia i Coneixement 
l’exercici de les atribucions sobre jocs i espectacles, així com el Decret 
d’estructuració del Departament d’Economia i Coneixement i el Decret 
d’estructuració del Departament d’Interior. Així, la Direcció General de Tributs, 
adscrita a Economia i Coneixement, exercirà les competències sobre el joc i 
les apostes i s’atribueix a la Secretaria General d’Interior les funcions en 
matèria d’espectacles públics i activitats recreatives. 
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat diversos nomenaments. Són els següents: 
 
 
Departament d’Economia i Coneixement 

 
• Joan Lluís Quer, president de GISA 

 
Departament de Salut 

 

• Josep Prat Domènech, president del Consell d’Administració de l’Institut 
Català de la Salut 

 
Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

• Josep Andreu i Figueras, president de l’Autoritat Portuària de 
Tarragona 
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CURRÍCULUMS 
 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT 
 

 
Joan Lluís Quer, president de GISA 
 
Nascut a Barcelona l’any 1961. 
 
Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de 
Catalunya. MBA European University en Direcció d’Empreses i Programa 
Direcció General IESE. 
 
Ha treballat 14 anys en càrrecs de direcció d’empreses públiques de la 
Generalitat de Catalunya, on ha gestionat inversions en infraestructures. 
 
Va ser gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua (2000-2004), i de REGSA i de 
GISA, empreses públiques de la Generalitat (1993-1999). Va ser director 
general d’Auding-Auditorías e ingenierías, SA (2004-2008). També va ser 
responsable de planificació i projectes del Clavegueram de Barcelona, 
Empresa mixta (CLABSA), i cap de projectes d’Adasa, Aplicaciones del Agua, 
SA, Grupo Agbar (1987-1991).  
 
Des de 2009 és conseller delegat d’AudingIntraesa. 
 
 
DEPARTAMENT DE SALUT  
 
Josep Prat Domènech,  president del Consell d’Administració de l’Institut 
Català de la Salut 
 
Nascut a Tarragona de 1947. 
 
Enginyer Naval per la “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. 
Universidad Politécnica de Madrid”. També va rebre formació complementària 
a Kongsberg i Oslo. 
 
De 1989 a 1998 va ser director general del Grup d’Assistència Sanitària i 
Social (SAGESSA) que gestiona cinc hospitals, centres d’atenció primària i 
diversos centres residencials d’atenció sociosanitària i social. L’any 1985 va 
entrar en el sector sanitari com a gerent de l’Hospital Universitari de Sant Joan 
de Reus. Anteriorment va desenvolupar la seva activitat professional a 
Astilleros y Talleres del Noroeste, SA (ASTANO) i des de 1977 en fou el 
subdirector. 
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De 1998 a 2003 va ser director del Servei Català de la Salut del Departament 
de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. 
 
Des de l’any 2003, ha estat director general d’Innova Grup d’Empreses SA, un 
hòlding empresarial públic amb més de 20 empreses, entre les quals es troba 
el Grup Sagessa. Des de l’any 2009, conseller del Grup Sanitari USP 
Hospitals. 
 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 
Josep Andreu i Figueras, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona  
 
Nascut a Tarragona l’any 1964.  
 
Enginyer Industrial Superior especialitat en Organització d'Empreses per 
l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Diplomat en Direcció d'Empreses de 
Serveis per ESADE. Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària per la 
Universitat Pompeu Fabra.  
 
Des del 1992 ha desenvolupat diverses feines, com la de director provincial de 
la Mútua General de Seguros. Posteriorment va ser gerent del Col·legi Oficial 
de Farmacèutics de la Província de Tarragona i des del 2002 fins a l'actualitat 
ha desenvolupat diferents tasques dins del grup de la Xarxa Sanitària i Social 
Santa Tecla, primer com a director d'Aprovisionaments Santa Tecla fins als 
actuals càrrecs de gerent de Serveis de Suport i gerent de Serveis Socials 
 
És vocal de la Comissió d’Indústria de la Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació de Tarragona, vocal de l’APEMTA (Associació Patronal de les 
Empreses del Metall de Tarragona), vocal en el Consell de Salut de la Regió 
Sanitària de Tarragona de la CEPTA (Confederació Empresarial de la 
Província de Tarragona). Ha estat president de la Comissió de Control de 
Caixa Tarragona (2009-2010) i actualment és conseller general i vocal de la 
Comissió de Control de Catalunya Caixa. 


