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El Govern culmina l’estructura del Consell Català de la 
Formació Professional per ajustar-lo al nou model 
integrat de la Formació Professional 
 

• Es modifica l’actual Decret 21/1999, de 9 de febrer, de creació del 
Consell Català de la Formació Professional, que permetrà una 
direcció coordinada entre aquest organisme i la Comissió del 
Sistema de Formació i Qualificació Professional 

 
• L’objectiu de l’acord és fer efectiva una millor coordinació en 

l’àmbit de la formació professional per augmentar el nivell de 
qualificació dels treballadors i adaptar-lo a les necessitats de les 
empreses 

 
• Aquesta és la tercera mesura relacionada amb la formació 

professional que el Govern aprova durant aquests primers mesos 
de legislatura amb la intenció d’integrar la formació professional 
reglada, la formació contínua i l’ocupacional 

 
• El Govern també nomena Teresa Casanovas presidenta del 

Consell  
 

El Govern de la Generalitat ha aprovat la modificació del Decret 21/1999, de 9 
de febrer, de creació del Consell Català de la Formació Professional, per tal 
de posar en marxa el sistema integrat de la Formació Professional davant de 
la desconnexió existent entre el sistema actual i les exigències del mercat 
laboral. Amb aquest acord es culmina el procés d’estructuració del nou model 
d’orientació, capacitació i formació professional i s’inicia el procés de canvi 
cap a un model més flexible.  
 
El Consell Català de Formació Professional, és l'òrgan de consulta i 
assessorament en matèria de formació professional, amb caràcter no 
vinculant, del Govern de la Generalitat i compta amb la participació de les 
organitzacions empresarials, sindicals i entitats públiques de tot l’àmbit de la 
formació professional, tant reglada com no reglada.  
 
El nou model està centrat en l’ocupabilitat de les persones i aposta per un 
sistema de formació basat en el desenvolupament de competències al llarg de 
totes les etapes de la vida. Com a tal, aquest model està estretament lligat a 
l’experiència professional i, per tant, té com a referent constant les necessitat 
reals de les empreses i del mercat de treball. 
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Acords de govern previs relacionats amb la formació professional  
 
La modificació del Decret 21/1999 és la tercera mesura relacionada amb la 
formació professional que el Govern aprova durant aquests primers mesos de 
legislatura.  
 
Així, el Consell Executiu de l’1 de març va aprovar el Decret 284/2011, 
d’ordenació de la formació professional inicial (cicles formatius de grau mitjà i 
cicles formatius de grau superior), amb l’objectiu que els estudis d’FP siguin 
més atractius per a l’alumnat i per al teixit empresarial del país, i que les 
empreses tinguin una major participació en aquest àmbit. Com a principals 
novetats destacaven la possibilitat que la Generalitat estableixi títols propis 
que responguin a necessitats no cobertes amb títols estatals; la incorporació 
del coneixement de competència de llengua estrangera per a tots els cicles 
formatius; la compaginació dels estudis d’FP amb el desenvolupament de la 
tasca professional; i la major adaptabilitat dels currículums als diferents 
sectors, que podran ser modificats pels centres en funció de les necessitats de 
l’alumnat.  
 
Una setmana més tard, el Govern va aprovar, a proposta conjunta de la 
Conselleria d'Ensenyament i la Conselleria d'Empresa i Ocupació, la posada 
en marxa d'un nou model d'orientació, capacitació i formació professional. 
Aquest nou model 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. 
La mesura que s’adopta és un primer pas per a l’establiment d’aquesta 
coordinació. 
 
Els tres subsistemes de formació professional 
 
La formació professional és el conjunt d'ensenyaments i aprenentatges 
destinats a la inserció, reinserció i actualització laboral, amb l’objectiu 
d’augmentar i adequar el coneixement i habilitats dels actuals i futurs 
treballadors al llarg de tota la vida. 
 
La formació professional està integrada per tres subsistemes: la formació 
professional inicial, la formació professional ocupacional i la formació 
professional contínua. 

- Formació Professional Inicial: Conjunt d'accions de formació 
professional específica (també anomenada formació professional 
reglada) que s'imparteixen en el sistema educatiu. Així doncs, el seu 
objectiu és la inserció laboral.  

- Formació Professional Ocupacional: Conjunt d'accions de formació 
professional que tenen per objectiu proporcionar a les persones en 
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situació d'atur les competències professionals requerides pel sistema 
productiu i així facilitar la seva reinserció en el mercat laboral. 

- Formació Professional Contínua: Conjunt d'accions formatives 
desenvolupades per les empreses, els treballadors o les organitzacions 
representatives, adreçades a la millora de les competències 
professionals i de la qualificació dels treballadors i treballadores en 
actiu. L’adquisició de majors competències permet un augment de la 
seva ocupabilitat. 

 
 
Teresa Casanovas, presidenta del Consell Català de Formació 
Professional 
 

El Govern ha acordat nomenar Teresa Casanovas Archs nova presidenta del 
Consell. Per delegació de la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, i el 
conseller d’Empresa i Ocupació, F. Xavier Mena -tal com preveu el Decret 
297/2011, de 22 de març- Teresa Casanovas assumirà la presidència del 
Consell, així com també la presidència de la Comissió del Sistema de 
Formació i Qualificació Professional, amb l’objectiu de coordinar i garantir la 
participació dels departaments implicats i la dels agents socials en aquest 
àmbit de la formació professional. 
 
Nascuda a Martorell l’any 1957, Teresa Casanovas és diplomada en 
Empreses i Activitats Turístiques pel Centre d’Estudis Tècnics Turístics de la 
Universitat de Barcelona, també va cursar un Programa de Formació Superior 
de Gestió Empresarial per la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de 
Barcelona, a més de realitzar diferents cursos i seminaris relacionats amb 
direcció i gestió comercial.  
 
Pel que fa a la seva trajectòria professional, des del 1993 fins a l’actualitat ha 
estat mànager del Departament de Màrqueting de Postvenda de l’empresa 
Volkswagen-Audi Espanya, i ha desenvolupat diverses tasques d’execució i 
control i avaluació d’accions promocionals. Anteriorment, des de 1987 fins al 
1993 va ser adjunta a la Direcció de Recanvis i Postvenda de SEAT,S.A, i 
entre 1986 i 1987 va ser responsable del Departament Comercial i Exportació 
a Tedsa Textil.  
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El Govern regula l’aplicació de la quota del 2% de 
persones amb discapacitat en empreses de 50 o més 
treballadors  

• Aprova un decret que té per objectiu establir els procediments 
d’intermediació laborals de les persones amb discapacitat a 
Catalunya 

 
• Una de les novetats que introdueix el text és que quan el número 

final que resulti d’aplicar el 2% respecte del total de la plantilla de 
l’empresa sigui una fracció igual o més gran que 0,5, s’ha 
d’arrodonir per excés 

 
El Govern ha aprovat avui un decret que regula l’aplicació de la quota de 
reserva del 2% a favor de les persones amb discapacitat en empreses de 50 o 
més treballadors i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu 
compliment. Un dels objectius d’aquesta nova mesura és establir els 
procediments d’intermediació laborals respecte de les persones amb 
discapacitat per tal aplicar a Catalunya la quota de reserva del 2% de la 
plantilla a favor de les persones amb discapacitat en empreses de 50 o més 
treballadors.  
 
Com a novetat, el decret determina que quan el número final que resulti 
d’aplicar el 2% respecte del total de la plantilla de l’empresa sigui una fracció 
igual o més gran que 0,5 s’ha d’arrodonir per excés. 
 
Així mateix, el decret defineix la forma en què s’ha de portar a terme la 
declaració d’excepcionalitat i l’aplicació de les mesures alternatives de 
caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2%. Les 
situacions d’excepcionalitat poden ser degudes a algun dels motius següents: 
 
a) Quan la no-incorporació d’una persona treballadora amb discapacitat a 
l’empresa obligada es degui a la impossibilitat que les oficines de Treball del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, o en el seu cas, les agències de col·locació, 
puguin atendre l’oferta d’ocupació presentada, després d’haver efectuat totes 
les gestions d’intermediació necessàries per donar resposta als requeriments 
d’aquella.   

 
b) Quan hi hagi, i així ho acrediti l’empresa obligada, qüestions de caràcter 
productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin l’especial dificultat per 
incorporar persones amb discapacitat a la seva plantilla.  
 
Les mesures alternatives que poden aplicar les empreses exceptuades de 
l’obligació de complir amb la quota de reserva són les següents:  
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a) La subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial de 
Treball (CET) o amb una persona treballadora autònoma amb discapacitat, 
per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de 
l’empresa.  

 
b) La subscripció d’un contracte mercantil o civil amb un CET o amb una 
persona treballadora autònoma amb discapacitat per al subministrament de 
primeres matèries, maquinària, béns d’equip o qualsevol altre tipus de béns 
necessaris per a l’exercici normal de l’activitat de l’empresa que opta per 
aquesta mesura. 

 
c) La constitució d’un enclavament laboral, amb la subscripció prèvia del 
contracte corresponent amb un CET.  

 
d) La realització de donacions i d’accions de patrocini, sempre de caràcter 
monetari, per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral  i de creació 
d’ocupació de persones amb discapacitat, quan l’entitat beneficiària 
d’aquestes accions de col·laboració sigui una fundació o una associació 
d’utilitat pública, l’objecte social de la qual sigui, entre d’altres, la formació 
professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació en favor de persones 
amb discapacitat que permeti la creació de llocs de treball per a  aquelles i, 
finalment, la seva integració en el mercat de treball. 
 
El decret també determina els òrgans competents dins del Departament 
d’Empresa i Ocupació en aquest àmbit i els diferents procediments d’aplicació, 
i estableix que la fase de seguiment del compliment per part de les empreses i 
entitats afectades s’unifica en un sol òrgan, la Direcció General de Relacions 
laborals i Qualitat en el Treball. 
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El Govern estudia recórrer al TC disposicions de la 
Llei d’economia sostenible sobre transports i 
habitatge 
 

• L’Executiu també ha  acordat plantejar un conflicte positiu de 
competència davant del TC en relació als articles que designen la 
Entidad Nacional de Acreditación com a organisme nacional 
d’acreditació 

 
El Govern ha encarregat al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen 
jurídic preceptiu que determini si els articles 101, 102, 110 i 111 de la Llei 
d’economia sostenible vulneren les competències de la Generalitat en matèria 
de transports, medi ambient, foment i gestió de l’eficiència energètica, 
habitatge i urbanisme. El dictamen és previ a la possible presentació d’un 
recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional (TC).  
 
L’article 101 de la Llei d’economia sostenible preveu la formulació de plans de 
mobilitat sostenible autonòmics, supramunicipals i municipals amb un 
contingut mínim i l’article 102 estableix que l’aprovació d’aquests plans 
condicionarà la concessió a les administracions autonòmiques o locals de 
qualsevol ajut destinat al transport públic urbà o metropolità consignat en els 
pressupostos generals de l’Estat. El Govern entén que aquestes prescripcions 
poden vulnerar les competències de la Generalitat en matèria de transports 
(competència exclusiva regulada per l’Estatut d’Autonomia) i de medi ambient 
i foment i gestió de l’eficiència energètica, regulades pels articles 133.1.d, 
144.1 i 169 de l’EAC. 
 
D’altra banda, l’article 110 de la Llei d’economia sostenible estableix que els 
instruments ordenadors de la rehabilitació de construccions i edificis, més 
enllà d’estar continguts en els plans d’ordenació urbanística, es poden aprovar 
pel mateix procediment que les normes reglamentàries, mentre que el 111 
preveu la desclassificació i possible ocupació d’espais lliures o de domini 
públic per instal·lar serveis comuns, com ascensors, en edificis que siguin 
objecte de rehabilitació. Aquests articles podrien envair les competències de la 
Generalitat en matèria d’habitatge i urbanisme, regulades als articles 137 i 149 
de l’Estatut. 
 
El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries determinarà si existeix una 
vulneració de competències per interposar un recurs d’inconstitucionalitat. El 
termini per presentar el recurs davant del TC finalitza el 6 de juny. 
 
Conflicte positiu de competència davant del TC sobre acreditació 
 
El Consell de Govern també ha acordat plantejat un conflicte positiu de 
competència davant del Tribunal Constitucional en relació als articles que 



 

 

Acords de Govern . 19.04.2011  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

8

designen la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) com a organisme 
nacional d’acreditació, d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Parlament Europeu i el Consell. Aquest determina els requisits d’acreditació i 
vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual es 
deroga el Reglament  
 
Per tal que representin i defensin el Govern de la Generalitat, formulant les 
al·legacions oportunes, l’Executiu també designa els advocats següents del 
Gabinet Jurídic de la Generalitat: Margarida Gil Domènech, Ramon Riu 
Fortuny, Xavier Castrillo Gutiérrez, Rose Revilla Ariet, Neus Paris Domènech i 
Mercè Noguera Corrons.  
 
El Reial decret designa la ENAC com a únic organisme que podrà atorgar les 
acreditacions als organismes d’avaluació mediambientals i, per justificar 
aquesta funció executiva, invoca les competències estatals de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i legislació 
bàsica del medi ambient. Però aquesta funció que ara l’Estat reserva a l’ENAC 
s’emmarca en la matèria competencial del medi ambient.  
 
El Govern de la Generalitat va acordar l’1 de març de 2011 formular un 
requeriment d’incompetència a l’Estat. El Consell de Garanties Estatutàries va 
emetre el Dictamen 3/2011 en el qual va concloure la inconstitucionalitat per 
aquest motiu competencial de diversos preceptes del Reial Decret. El Govern 
de l’Estat ha donat una resposta interpretativa al requeriment i considera que 
no es desprèn de l’articulat del Reial Decret que l’ENAC sigui l’únic organisme 
acreditador dels avaluadors ambientals, però no accepta la modificació del 
preàmbul del Reial Decret en el qual es fa ben palesa aquesta reserva de 
funcions.  
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El Govern obre dues línies de préstecs per als 
pescadors i els armadors parats temporalment 
 

• L’import total de préstecs és de 2 milions d’euros 
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA) a obrir dues 
línies de préstecs per millorar les condicions de la flota d’arrossegament de 
determinades zones del litoral de Barcelona, Tarragona i les Terres de l’Ebre, i 
de marisqueig de petxina lluent dels ports d’Arenys de Mar i Blanes. Aquestes 
línies de crèdit beneficien tant els treballadors com els armadors de la flota 
d’arrossegament. 
 
D’aquesta forma, els armadors que acreditin que la inactivitat de l’embarcació 
durant el període de parada ha estat motivada pel Pla de paralització de la 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims podran accedir a crèdits per valor 
d’1,2 euros per avançar l’ajut per a la paralització temporal corresponent a 
l’any 2011.  
 
Els beneficiaris d’aquests préstecs seran els armadors de les flotes 
d’arrossegament dels ports de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Calafell, 
Torredembarra, Tarragona, Cambrils, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Sant Carles 
de la Ràpita i les Cases d’Alcanar i de marisqueig de petxina lluent dels ports 
d’Arenys de Mar i Blanes. 
 
Els préstecs seran concedits per l’Institut Català del Crèdit Agrari a un tipus 
d’interès fix igual al 4,25% anual, i amb un termini màxim d’un any amb 
amortització de capital i venciment d’interessos al final del termini. En aquests 
préstecs no s’aplicarà comissió d’estudi i la comissió d’obertura serà del 0,5% 
de l’import formalitzat. A més, el Govern concedirà un ajut de 67.325 euros a 
aquesta línia de finançament per bonificar les despeses notarials de 
formalització, de la comissió d’obertura i dels interessos durant el termini 
d’aquests préstecs.  
 
L’altra línia de préstecs que s’obre servirà per avançar les prestacions d’atur 
que han de percebre els mariners afectats per l’aturada temporal per un import  
de 668.000 euros. En aquest cas, el Govern també concedirà un ajut de 
15.200 euros per aquesta línia de préstecs. 
 
Els beneficiaris directes d’aquests préstecs seran les confraries de pescadors 
de Catalunya amb flota d’arrossegament de determinades zones del litoral de 
Barcelona i Tarragona i de marisqueig de petxina lluent dels ports d’Arenys de 
Mar i Blanes, i seran aquestes les que faran arribar els ajuts als mariners. Els 
préstecs seran concedits per l’Institut Català del Crèdit Agrari a un tipus 
d’interès fix igual al 4,25% i a 5 mesos de termini, no se’ls aplicarà comissió 
d’estudi i la comissió d’obertura serà del 0,25% de l’import formalitzat. 
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La caiguda de la producció de la petxina lluent al banc natural del Maresme va 
obligar al Departament d’Agricultura a publicar una Ordre, el febrer de 2008, 
on s’establien mesures excepcionals i urgents per a la protecció i recuperació 
del banc natural de petxina lluent localitzat a la zona compresa des del 
Masnou fins a Blanes. 

En aquesta Ordre es preveuen una sèrie de mesures per promoure la 
recuperació del banc natural, entre elles l’establiment durant quatre anys d’un 
període de veda de 2 mesos l’any. Des de la Conselleria es va prendre la 
decisió de subvencionar aquestes aturades biològiques. Enguany, és el segon 
any que s’estableix el període de veda.  
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Altres Acords del Govern 
 
El Govern impulsa unes jornades per reflexionar sobre el futur de la 
justícia a Occident 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la signatura d’un conveni entre el 
Consell General del Poder Judicial (CGPJ); el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB);  i el Departament de Justícia, a través 
del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, per a la realització 
d’actuacions conjuntes en matèria de formació. L’objectiu d’aquest conveni es 
plasmarà en les jornades Justícia, Democràcia i Estat de Dret. Diàlegs a 
l’Escenari de la Globalització, un cicle de conferències a càrrec de cinc 
experts reconeguts internacionalment, que permetrà reflexionar sobre el futur i 
les perspectives de la societat occidental en relació amb la justícia. 
 
Les jornades se celebren els dies 26 d’abril i 3, 10, 17 i 24 de maig, al CCCB, 
sota la direcció de José Manuel Bandrés, magistrat del Tribunal Suprem, i 
Pere Fabra, professor de filosofia del dret i vicerector de la Universitat Oberta 
de Catalunya.  Alguns dels temes que s’hi tractaran són la globalització 
econòmica i cultural, la revolució de les tecnologies de la informació, la 
redistribució de la sobirania dels estats cap a organismes supranacionals, els 
sorgiments de crisis d’abast mundial, l’aparició de tècniques privades de 
regulació de conflictes o l’emergència de nous tipus de drets.  


