
 

 

����������
	�
��� 

  
Acords de Govern  
8 de març de 2011 
 
 
 
  



 

�

����������	�
������������2011  
���������	
������������������������	�������������������������	�����������	��������	��� ��	��
���
�

 

2 

El Govern aprova el Programa anual d’actuació 
estadística per al 2011 
 

• El Programa té com a objectiu establir les actuacions 
estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a 
terme durant l'any 2011 

 
• Preveu  la posada en marxa del web aprenestadistica adreçat a la 

comunitat educativa de primària 
 
El Govern ha aprovat el Programa anual d’actuació estadística del 2011, el 
primer que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, que 
preveu les activitats estadístiques a dur a terme al llarg d’aquests quatre anys. 
El Programa té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les 
actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a 
terme durant l'any 2011. El text també regula el desenvolupament de nous 
aspectes normatius com ara l’impuls a la utilització de registres administratius 
com a font prioritària de les estadístiques, per tal de minimitzar la càrrega 
estadística a les unitats informants i optimitzar la despesa pública.  
 
El Programa per al 2011 preveu un total de 319 actuacions estadístiques de 
les quals destaquen, pel que fa a la producció estadística, la participació en 
els Censos de població i habitatge 2011 que duu a terme l’INE a tot l’Estat, les 
Taules input-output de l’economia catalana 2011, l’Enquesta de condicions de 
vida i hàbits de la població 2010-2011, l’Enquesta de consums i pràctiques 
culturals 2011, l’Enquesta de salut de la població, que tindrà un caràcter 
continu, el Clima empresarial de Catalunya, en col·laboració amb la Cambra 
de Comerç de Barcelona, i l’Estadística econòmica d’establiments i d’entitats 
no lucratives de serveis socials.  
 
Pel que fa a actuacions en l’àmbit de la difusió estadística, cal subratllar la 
posada en marxa del web aprenestadistica adreçat a la comunitat educativa 
de primària, la reutilització de la informació i obertura de dades, i la biblioteca 
digital de l’Idescat com un pas més en la línia d’establir un Portal de 
l’estadística oficial a Catalunya.  
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El Govern crea un nou model de Formació 
Professional que s’adequa a les necessitats de les 
empreses i les persones 

 
• L’objectiu d’aquest acord és dissenyar un model d’orientació, 

capacitació i formació professional davant de la desconnexió 
existent entre el sistema actual i les exigències reals del mercat 

 
• Es modificarà l’actual Comissió del Sistema de Formació i 

Qualificació Professional, que tindrà caràcter executiu i assumirà 
les competències de planificació estratègica, avaluació i 
coordinació de les polítiques del sistema de formació professional 

�

El Govern de la Generalitat ha aprovat, a proposta conjunta de la Conselleria 
d’Ensenyament i la Conselleria d’Empresa i Ocupació, un acord que impulsa 
la definició i la posada en marxa d’un nou model d’orientació, capacitació i 
formació professional davant de la desconnexió existent entre el sistema 
actual i les exigències reals del mercat. L’objectiu d’aquest acord és adaptar la 
formació professional a les necessitats de les empreses millorant la seva 
competitivitat, i facilitar l’ocupabilitat de les persones impulsant la recuperació 
econòmica. 
 
El nou model d’orientació, capacitació i formació professional preveu quatre 
àmbits d’actuació: la promoció social de la formació; la valoració i el 
reconeixement públic de la formació professional; el desenvolupament d’una 
nova estratègia per implicar i garantir la participació dels agents socials i de 
les organitzacions empresarials en la millora de la formació professional; i 
l’establiment dels òrgans de coordinació necessaris per garantir la participació 
dels departaments i dels agents socials implicats. 
 
En aquest sentit, el Govern adaptarà l’actual Comissió del Sistema de 
Formació i Qualificació Professional per integrar la formació professional dels 
departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació. El nou òrgan -que 
funcionarà en ple i en comissió- tindrà representació dels dos departaments i 
de les principals organitzacions sindicals i empresarials del país. Les seves 
competències seran la planificació estratègica, l’avaluació i la coordinació de 
les polítiques del sistema de formació professional. Les seves decisions 
tindran caràcter executiu. 
 
També es modificarà l’actual Consell Català de Formació Professional per 
adaptar la seva estructura al nou model de formació professional. 
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El Govern autoritza cobrir les baixes als centres 
penitenciaris i de justícia juvenil per garantir la 
seguretat 
 

• El Consell Executiu també ha autoritzat cobrir fins a un 50% de les 
baixes de les residències i centres de menors 

 
El Govern de la Generalitat ha autoritzat avui el Departament de Justícia a 
cobrir les baixes que es produeixin als centres penitenciaris i de justícia 
juvenil, amb l’objectiu de garantir el funcionament normal i la seguretat 
d’aquests serveis. El Consell Executiu ha aprovat una modificació de les 
limitacions fixades en matèria de despeses de personal del decret que 
estableix els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat.  
 
El Govern ha autoritzat el Departament de Justícia a destinar un import màxim 
de 2.448.000 euros per poder efectuar nomenaments de personal interí i 
contractacions temporals de personal laboral per substituir transitòriament el 
personal de l’àmbit funcional d’execució penal i el personal laboral de centres 
penitenciaris i de centres educatius de justícia juvenil, inclòs el personal 
sanitari que hi treballa, amb l’objectiu de poder atendre tots els serveis i 
garantir la seguretat. I és que les reformes del Codi Penal dels darrers anys 
han implicat un fort increment de la població reclusa, que ha comportat un 
doble impacte en el sistema penitenciari. D’una banda, el mateix nombre 
d’efectius ha hagut d’assumir la gestió d’un major nombre de població interna 
i, d’una altra, la massificació dels centres pot augmentar les situacions de risc 
d’incidents.  
 
Residències i centres de menors 
 
El Govern també ha autoritzat el Departament de Benestar Social i Família a 
cobrir el 50% de les vacants de personal de les residències de gent gran i de 
persones amb discapacitat, dels centres residencials i d’acollida d’infants i 
adolescents desemparats, i els professionals dels Equips Funcionals 
d’Infància (EFI) i de la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil 
(UDEPMI). Es tracta de professionals de diferents especialitats, com 
assistents socials, educadors socials, pedagogs, psicòlegs o juristes, entre 
d’altres. Com que les seves absències es podrien concentrar en un mateix 
centre o en una mateixa unitat, era necessari cobrir les vacants per garantir 
els aspectes bàsics de funcionament, com la higiene personal, l’alimentació i 
els tractaments mèdics o pal·liatius dels usuaris.  
 
Actualment, a Catalunya hi ha 28 centres de titularitat pública gestionats 
íntegrament pel Departament de Benestar Social i Família, que formen la 
xarxa d’equipaments de serveis socials: 17 residències de gent gran i de 
persones amb discapacitat i 11 centres d’atenció a la infància i l’adolescència.  
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Finalment, el Consell Executiu també ha autoritzat a cobrir fins a un 50% de 
les places vacants del personal de conducció i seguretat de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i del personal veterinari oficial d’escorxador. 
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El Govern declara béns culturals d’interès nacional el 
nucli històric de Conesa i l’església del Sagrat Cor de 
Vistabella a la Secuita 
 

• En els mateixos acords de Govern es declara l’entorn de protecció 
de tots dos béns 

 
El Govern ha aprovat declarar béns culturals d’interès nacional el nucli històric 
de Conesa (Conca de Barberà), en la categoria de conjunt històric, i l’església 
del Sagrat Cor de Vistabella, a la Secuita (Tarragonès), en la categoria de 
monument històric. En els mateixos acords de Govern es declara l’entorn de 
protecció de tots dos béns. 
 
El nucli antic de Conesa està format per un primer recinte clos, en què hi havia 
l’antic castell, i un segon recinte originàriament també tancat que, a partir del 
segle XVI, va donar lloc a creixements al llarg dels camins d’accés. Els 
elements més rellevants són: les restes del castell, del recinte emmurallat i els 
dos portals (el Reial o de Sant Antoni i el de Santa Maria). El conjunt també 
inclou l’església parroquial de Santa Maria, dels segles XIV i XV, i les restes 
de l’Hospital de Sant Antoni, fora del clos murat i davant del Portal Reial. 
 
Per les seves característiques morfològiques, urbanes, arquitectòniques, 
constructives i històriques, Conesa conserva la configuració de l’urbanisme 
dels nuclis medievals catalans i dels seus creixements i presenta una traça 
urbana que s’ha mantingut pràcticament inalterada des del segle XIV. 
 
La delimitació de l’entorn de protecció d’aquest conjunt té en compte el 
sistema viari, els dos recintes closos, l’església i la Casa del Delme, així com 
els límits posteriors de les edificacions i de les propietats existents, 
emmarcades pels dos barrancs.  
 
 
El Sagrat Cor de Vistabella, edifici modernista de Jujol 
 
L’església del Sagrat Cor de Vistabella, a la Secuita, és un edifici d’estil 
modernista construït l’any 1923 per l’arquitecte Josep Maria Jujol i Gibert, 
col·laborador de Gaudí. Va ser un encàrrec, l’any 1917, dels mateixos veïns 
del poble que van treballar en la construcció del temple. Jujol no es va limitar a 
projectar l’arquitectura i l’estructura de l’edifici, sinó que va dissenyar la 
totalitat dels elements decoratius i de mobiliari com pintures, portes, baranes, 
làmpades o reixes. Les pintures de l’absis van ser destruïdes durant la Guerra 
Civil i tornades a pintar per la filla de Jujol.  
 
L’edifici disposa d’una única nau de planta quadrada centrada en l’eix diagonal 
est-oest on s’ubica a un extrem l’altar i en l’altre, el porxo de l’entrada. Els 
murs són de maçoneria de pedra coberta amb volta catalana suportada per 
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dos arcs de maó de gran alçada que es recolzen en els murs exteriors i en 
una estructura de pilars també d’obra.  
 
El Govern ha aprovat també delimitar l’entorn de protecció de l’església per tal 
de garantir la seva relació amb els espais que l’envolten.  
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Altres Acords del Govern 
 
El Govern planteja requeriment d’incompetència davant l’Estat pel Pla de 
socors del Túnel del Pertús de la línia d’alta velocitat Perpinyà-Figueres 
 
El Govern ha acordat plantejar requeriment d’incompetència davant el Govern 
de l’Estat en relació amb el Pla de socors binacional del túnel del Pertús de la 
Línia d’alta velocitat Perpinyà-Figueres, en tant que vulnera les competències 
de Catalunya en matèria de protecció civil. 
 
El Pla ha estat aprovat pel delegat del Govern d’Espanya a Catalunya i pel 
prefecte dels Pirineus Orientals i estableix els procediments d’actuació 
conjunta amb els serveis d’emergència dependents de França en els casos de 
sinistres greus. En alguna de les fases preparatòries en l’elaboració del Pla, 
també van participar representants de la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya, però en el text finalment aprovat no van 
quedar incorporades les propostes que van formular amb vista a adequar 
algunes de les seves disposicions a la deguda conformitat amb el sistema de 
distribució competencial.  
 
 
El Govern demana al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen 
referent a l’Entitat Nacional d’Acreditació  
 
El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el 
dictamen preceptiu previ a la interposició d’un possible conflicte de 
competència en relació amb el Reial decret 1715/2010, que designa l’Entitat 
Nacional d’Acreditació (ENAC) com a únic organisme que podrà seleccionar i 
acreditar verificadors mediambientals perquè exerceixin la seva activitat.  
 
La funció que l’Estat reserva a l’ENAC és de caràcter executiu, s’emmarca en 
la matèria competencial de medi ambient i podria comportar una vulneració de 
la competència de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria, ja que a 
través de l’article 144 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat ha 
assumit una competència compartida d’acord amb el que determina l’article 
111 d’aquesta llei orgànica. Això comporta que pertoca a la Generalitat, a més 
de les potestats legislativa i reglamentària, la funció executiva.  
 
De fet, el Tribunal Constitucional ja va resoldre un conflicte positiu de 
competència anterior que va plantejar la Generalitat contra el Reial decret 
85/1996 i mitjançant sentència va establir amb tota claredat que els preceptes 
d’aquell Reial decret que encomanaven a l’ENAC la funció d’acreditar als 
verificadors mediambientals, envaïen la competència que havia assumit la 
Generalitat en matèria de medi ambient.  
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La setmana passada, el Govern va acordar formular un requeriment 
d’incompetència al Govern de l’Estat, previ a un conflicte positiu de 
competència, al Reial decret pel qual es designa l’Entitat Nacional 
d’Acreditació (ENAC) com a organisme d’acreditació d’acord amb el que 
estableix el Parlament Europeu, i pel qual s’estableixen els requisits 
d’acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels 
productes. 
 

�
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Nomenaments del Govern 
 
El Govern ha aprovat diversos nomenaments. Són els següents: 
 
Departament d’Economia i Coneixement 
 

• Ivan Planas Miret, director general de Promoció Econòmica 
• Salvador Estapé Triay, director general d’Anàlisi i Política Econòmica 
• Isabel de Diego i Levy-Picard, directora del Programa de finançaments 

estructurals del Departament d’Economia i Coneixement 
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Currículums 
 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT 
 
 
Ivan Planas Miret, director general de Promoció Econòmica 
 
Nascut a Castellbisbal l’any 1974.  
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF) de Barcelona. Màster en Economia Pública per la Universitat de 
York al Regne Unit, diplomat en Gestió Hospitalària de l’Hospital Clínic de 
Barcelona i la Suficiència Investigadora del doctorat en Hisenda Pública de la 
Universitat de Barcelona (UB). També és graduat del curs d’Executius 
Advanced Health Leadership Forum conjunt entre la Universitat de Califòrnia a 
Berkeley, i la Universitat Pompeu Fabra.  

 
Ha estat assessor sectorial en matèria econòmica del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, investigador del Centre de Recerca en 
Economia i Salut (CRES) de l’UPF i administrador del mateix centre.  
 
Ha participat en diferents projectes europeus de recerca en l’àmbit de 
l’economia pública i l’avaluació de polítiques públiques i és autor de diferents 
articles i publicacions en la mateixa matèria.     
 
En l’àmbit de la representació institucional, ha estat president de la Comissió 
Executiva del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, vocal del 
Consell Rector del Consorci Parc de Salut Mar, del Consell d’Administració del 
Servei d’Emergències Mèdiques, de la junta de Patronat de l’Hospital Clínic de 
Barcelona, i de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau. També ha estat vocal del Consell d’Administració del Consorci 
Hospitalari de Catalunya, membre del Consell Consultiu de la Unió Catalana 
d’Hospitals, i membre de la comissió permanent de la Comissió d’Economia 
de la Salut del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
 
Actualment ocupava el lloc de responsable de la Gerència d’Empreses 
Públiques i Consorcis del Servei Català de la Salut de la Generalitat de 
Catalunya, és professor associat en Economia Aplicada del Departament 
d’Economia i Empresa de la UPF i professor del Mestratge en Gestió Pública 
(UPF-UAB-UB) de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.  
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Salvador Estapé Triay, director general d’Anàlisi i Política Econòmica 
 
Nascut a Barcelona l’any 1965. 
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat 
Autónoma de Madrid i doctor per l’European University Institute de Florència. 
Diplomat en Direcció General a IESE i en Direcció Financera a EADA.  
 
És professor col·laborador d’Economia del Departament d’Economia de IESE 
Business School i professor associat del Departament d’Economia i Empresa 
de la Universitat Pompeu Fabra. Des de 2009, és vicepresident del Cercle per 
al Coneixement.  
 
Des de 2008 i fins a l’actualitat, ha estat gerent del Centre Sector Públic 
Sector Privat de IESE. Ha estat també director adjunt de Màrqueting i 
Comunicació i director de Gestió del Coneixement de Fòrum Barcelona (2004) 
i administrador general de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya 
(2005).  
 
Ha estat director general del Programa Pla Governamental CAT21 del 
Departament de la Presidència (2001-2003) i director general de Programació 
Econòmica del Departament d’Economia i Finances (2000-2001).  També ha 
ocupat diversos càrrecs a Nissan Motor Ibérica: responsable de publicitat del 
Marketing Department (1993), responsable d’estudis del Departament de 
Desenvolupament Corporatiu (1992-1993) i responsable del control de 
tresoreria i de l’oficina de relacions amb inversors del Departament de 
Relacions Financeres (1989-1992).  
 
 
Isabel de Diego Levy-Picard, directora del Programa de finançaments 
estructurats 
 
Nascuda a Madrid el 1949. 
 
Llicenciada en Ciències Econòmiques (secció empreses) per la Universitat de 
Barcelona. Diplomada en Desenvolupament Directiu d’ESADE. 
 
La seva experiència professional s’ha desenvolupat majoritàriament en 
l’Administració pública, encara que va treballar a diferents empreses del sector 
privat durant 5 anys. De l’any 1974 i fins al 1986, va treballar per a la Diputació 
de Barcelona, on va ser cap de la Secció d’Anàlisi Financera i Costos del 
Servei d’Hisenda i Patrimoni a l’Àrea d’Hisenda i Regim Interior (1982-1984) i 
cap de la Secció de Pressupostos del Servei de Gestió Pressupostària de la 
Intervenció General (1984-1986). 
 
A la Generalitat de Catalunya ha ocupat els càrrecs de cap del Servei del 
Gabinet Tècnic del Departament de Governació (1986-1995); subdirectora 
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general de Pressupostos de la Direcció General de Pressupostos del 
Departament d’Economia i Finances (1995-1997) i des de 1997 fins a la data 
actual, ha estat subdirectora general de Tresoreria, adscrita a la Secretaria de 
Política Financera, Competència i Consum i a partir de gener de 2011 adscrita 
a la Direcció de Política Financera i Assegurances. 
 
Pel que fa a la seva experiència en l’àmbit docent, ha estat professora de 
comptabilitat i fiscal a l’Escola d’Alts Estudis Mercantils, ha participat en el 
Màster de la Universitat de Barcelona en matèria de pressupostos i tresoreria 
(anys 2009 i 2010) i ha estat professora en matèria de gestió de tresoreria al 
novembre de 2010 a l’Institut Adolfo Posada del Govern del Principat 
d’Astúries. 
 


