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El Govern aprova el Decret llei de mesures urgents per 
fer front a l'impagament dels 759 milions de la DA3 
 

 Preveu el possible ajornament del pagament del 20 per cent de la 

paga extraordinària de Nadal per al personal funcionari, estatutari i 

laboral de l'Administració 

 

 Les greus tensions que afecten la tresoreria de la Generalitat arran 

de l'incompliment del Govern espanyol i la dificultat d'obtenir fons 

al mercat fan necessari impulsar mesures retributives amb 

caràcter urgent i extraordinari 

 

El Consell Executiu ha aprovat avui el Decret llei de mesures urgents en 

matèria de tresoreria per fer front amb caràcter urgent i extraordinari a les 

greus tensions de tresoreria que afecten el Govern de la Generalitat. El 

Govern ha hagut de fer ús de la facultat legislativa excepcional del Decret llei, 

regulada per l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, davant 

l'impagament per part del Govern espanyol dels 759 milions d'euros de la 

liquidació de la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut corresponent al 2008 

i que s'havia de fer efectiu aquest 2011, juntament amb la dificultat d'obtenir 

fons al mercat.  

 

El Decret aprovat avui pel Govern estableix el possible ajornament de com a 

màxim un 20 per cent de l'import total de la paga extraordinària d'aquest 

desembre al personal funcionari, estatuari i laboral de la funció pública. La 

mesura s'estén al personal docent de pagament delegat i al personal 

funcionari i interí al servei de l'Administració de Justícia corresponent a l'àmbit 

competencial català. 

 

Per a la correcta aplicació de l'acord, el Decret estableix que queden suspesos 

parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal 

funcionari i estatutari en els termes estrictament necessaris. Així mateix, 

esdevenen inaplicables les clàusules contractuals o les condicions regulades 

pels convenis col·lectius en l’àmbit del personal laboral que contradiguin el 

que disposa el Decret llei. 

 

El Govern, a proposta del conseller d'Economia i Coneixement, determinarà la 

procedència de fer efectiu el pagament i, si escau, el percentatge que 

correspon aplicar, dins dels límits previstos al Decret. El document autoritza el 

Govern a fer efectiu el pagament de les quantitats objectes d'ajornament, en 

cas que el Govern espanyol transfereixi a la Generalitat els 759 milions 

d'euros de la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut. La Intervenció 

General adoptarà les mesures necessàries per al control del compliment del 

que disposa aquest Decret llei. 
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El Govern aprova els criteris d’aplicació de la pròrroga 
dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2012 
 

 El context pressupostari i financer actual fa necessari mantenir 
vigents els pressupostos de 2011, fins que no s’aprovin els 
comptes per a l’any vinent 

 
El Govern ha acordat els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos 
de la Generalitat per al 2011, que seran vigents fins a l’aprovació i la 
publicació dels pressupostos per al 2012. Com a conseqüència de l’actual 
context pressupostari i financer, no ha estat possible tramitar el Projecte de llei 
de pressupostos per al 2012 perquè pugui ser aprovat abans del 31 de 
desembre de 2011. Per tant, d’acord amb el que preveu la Llei de Finances 
Públiques de Catalunya, el proper 1 de gener es produirà la pròrroga 
automàtica dels pressupostos de l’any 2011. 
 
El Decret aprovat avui estableix que l’autorització de les despeses dels 
capítols 2 i 4, corresponents a despeses corrents de béns i serveis i 
transferències corrents, queda limitada per a cada departament al percentatge 
que resulti necessari per assegurar que no superi l’import detallat en el 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2012. Així mateix, i tal 
com ja es va fer durant la pròrroga del pressupost del 2010, no es tramitaran 
despeses dels capítols 6, 7 i 8, relatius a inversions, transferències reals i 
variació d’actius financers, llevat que es compensin amb retencions per import 
equivalent. 
 
A més, el Govern ha aprovat un decret de necessitats financeres que autoritza 
la Generalitat i les entitats del sector públic a fer ús d’operacions 
d’endeutament i estableix que, en qualsevol cas, el deute viu del conjunt del 
sector públic no superarà la suma de límits autoritzats per la Llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011. 
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El Govern aprova la creació de la Taula de Turisme 

 

 Serà la plataforma d’interlocució amb el sector, on els agents 
públics i privats que incideixen en l’activitat turística de Catalunya 
participaran de forma estable i permanent per cooperar en la 

definició i l’execució de les polítiques en aquest àmbit  
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la creació de la Taula de Turisme, 
adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació, que neix com a plataforma 
d’interlocució amb el sector, on tots els agents que incideixen en l’activitat 
turística de Catalunya participaran de forma estable i permanent. 
 
Amb aquesta eina, la Direcció General de Turisme del Departament 
d’Empresa i Ocupació vol afavorir la col·laboració i la cooperació entre els 
agents públics i privats, la compartició de coneixement, l’ús eficient dels 
recursos disponibles i l’adopció de mesures de millora de la competitivitat del 
sector turístic català. Constitueix, per tant, un nou marc d’actuació, integrador i 
flexible, que propicia la màxima cooperació i coresponsabilitat público-privada 
per fer front als reptes que es plantegen en l’ordenació, programació, 
coneixement, estratègia, qualitat i innovació en el sector turístic de Catalunya.   
 
Una de les primeres tasques de què s’haurà d’encarregar és col·laborar en la 
formulació del nou Pla Estratègic de Turisme, fer-ne el seguiment i supervisar-
ne l’execució. 

 
 

Funcions principals  
 
Les funcions principals que tindrà la Taula de Turisme són les següents: 

 Cooperar en la definició i l’execució de les polítiques turístiques.  
 

 Proposar la creació de nous productes turístics i de definició de la 
política d’informació, difusió i atenció turística.    

 

 Debatre nous projectes normatius en matèria turística, així com 
col·laborar a l’hora de determinar els criteris interpretatius de les 
normes turístiques vigents. 

 

 Analitzar l’impacte de normes que incideixin sobre els establiments i les 
activitats turístiques.  

 

 Col·laborar en la implantació i el desplegament del sistema de qualitat 
turística i dels processos i projectes que se’n derivin. 

  

 Recomanar i proposar actuacions en l’àmbit de la formació turística.  
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 Proposar línies prioritàries d’anàlisi, investigació i innovació.  
 

 Proposar iniciatives i actuacions en matèria turística que consideri 
adequades per a l’ordenació, programació, planificació, estratègia, 
qualitat i intel·ligència en l’àmbit del turisme a Catalunya. 

 

 Estudiar, promoure i impulsar inversions susceptibles d’incrementar 
l’afluència d’usuaris turístics i visitants en el territori.  

 

 Impulsar l’emprenedoria i el creixement empresarial. 
 

 Promoure la qualitat de l’ocupació en el sector turístic. 
 
 
Els òrgans de la Taula de Turisme 
 
El Consell i les comissions sectorials seran els òrgans de la Taula del 
Turisme. 
  
El Consell és l’òrgan rector i de deliberació de l’organisme, presidit per la 
directora general de Turisme i integrat pels presidents de les comissions 
sectorials i els vocals escollits entre representants de l’administració turística 
catalana, el sector empresarial turístic, professionals i acadèmics. 

 
Les seves funcions principals són impulsar, orientar, dirigir i aprovar els 
treballs que desenvolupin les comissions sectorials, i assessorar en matèria 
d’ordenació, programació, planificació, estratègia, qualitat i intel·ligència en 
l’àmbit del turisme a Catalunya.  
 
De la seva banda, les comissions sectorials estan integrades per un president 
triat entre representants del sector empresarial turístic o de l’àmbit 
professional i acadèmic; un vicepresident escollit entre els vocals 
representants de l’administració turística de Catalunya, i vocals nomenats 
entre representants de l’administració turística catalana, representants del 
sector empresarial turístic, professionals i acadèmics.  

 
Inicialment s’han establert quatre comissions sectorials: Ordenació 
(racionalització normativa); Programació (creació de producte i impulsar 
l’enfortiment del teixit empresarial); Coneixement i Estratègia (formació, 
innovació, investigació i anàlisi turístiques), i Qualitat (implantació i 
desplegament del sistema de qualitat turística). 
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El Govern amplia el procediment d’acreditació de 
competències professionals adquirides a través de 
l’experiència laboral 
 

 L’ampliació abastarà 1.675 places de 7 famílies professionals 
diferents en el marc del programa Acredita’t que desenvolupen 
conjuntament els departaments d’Empresa i Ocupació i 
d’Ensenyament  

 
El Govern ha aprovat avui ampliar el procediment de competències 
professionals adquirides a través de l’experiència professional o per vies no 
formals de formació del qual es podran beneficiar fins a 1.675 persones. La 
iniciativa s’emmarca en el programa Acredita’t, que desenvolupen 
conjuntament els departaments d’Empresa i Ocupació i d’Ensenyament i que 
contribueix de forma significativa a la inserció laboral, a la millora de la 
qualificació i, per tant, a la millora de l’ocupabilitat i a la lliure circulació del 
mercat laboral, així com a la progressió personal i professional de la 
ciutadania. Actualment més del 45 per cent de la població activa a Catalunya 
no compta amb una acreditació reconeguda de la seva qualificació 
professional. 
 
El Govern de la Generalitat convocarà procediments d’acreditació per a 1.675 
places de 7 famílies professionals diferents: fabricació mecànica, energia i 
aigua, arts gràfiques, química, electricitat i electrònica, informàtica i 
comunicacions, i serveis socioculturals a la comunitat. En concret, les 
qualificacions professionals incloses en aquesta convocatòria són: la 
mecanització per arrencament de ferritja; les operacions auxiliars de fabricació 
mecànica; la fabricació i muntatge d’instal·lacions de canonada industrial; la 
soldadura, l’eficiència energètica d’edificis; la reprografia; les impressions 
òfset, en flexografia i digital; el guillotinat i plegat; el disseny de productes 
gràfics; les operacions bàsiques de planta química; l’anàlisi química; la gestió i 
control de plana química; el muntatge i manteniment d’instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió; el muntatge i reparació de sistemes 
microinformàtics, i la docència a la formació per a l’ocupació. 
 
Per tal de fer efectiva l’ampliació del procés d’acreditació de competències 
professionals, el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha subscrit un conveni de col·laboració amb 
el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per a la realització de processos 
d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través 
de l’experiència professional i/o de vies no formals de formació. A través 
d’aquest acord el SEPE aporta 714.000 euros per finançar els procediments 
d’acreditació dels sectors objecte de la sol·licitud presentada pel SOC. 
 
El 4 de novembre passat el Govern va obrir una convocatòria d’aquest 
procediment d’acreditació de competències professionals que van dur a terme 
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conjuntament els departaments d’Empresa i Ocupació i d’Ensenyament  
mitjançant una resolució del dia 20 d’octubre. En total es van convocar 8.118 
places en àmbits com la dependència, l’educació infantil, el trasllat sanitari, el 
condicionament físic, l’hoteleria, l’automoció, els biocides i l’aigua.    
 
A Catalunya, més del 45% de la població activa no compta amb una 
acreditació reconeguda de la seva qualificació professional. A més, existeix un 
volum important d’aprenentatge no formal sense reconeixement, especialment 
en col·lectius de treballadors de baixa qualificació o en atur, que pot provocar 
situacions de transició difícils dins del mercat laboral amb el consegüent risc 
d’exclusió social. 
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El Govern impulsa un pla d’actuacions per lluitar 
contra la sinistralitat de motos i ciclomotors 

 

 El Servei Català del Trànsit elaborarà un estudi sobre 
l’accidentalitat dels vehicles de dues rodes en zona interurbana 

 
 
El Govern de la Generalitat impulsarà un pla d’actuacions amb mesures 
urgents i a mitjà termini per lluitar contra l’increment de la sinistralitat entre els 
vehicles de motor a dues rodes en zones interurbanes. El Consell Executiu ha 
autoritzat avui el Servei Català del Trànsit (SCT) a elaborar un estudi sobre 
l’accidentalitat que registren aquests vehicles com a pas previ al pla 
d’actuació. En els 11 primers mesos de l’any, 43 motoristes han resultat morts 
a les carreteres del país, davant de les 32 víctimes mortals que es van 
registrar durant tot l’any passat. 
 
Tal com recull el Pla de seguretat viària 2011-2013, el Servei Català de Trànsit 
s’ha fixat com a prioritat combatre la sinistralitat dels vehicles de dues rodes a 
través de plans específics d’intervenció. I és que després de 10 anys de gestió 
de la seguretat viària per part de l’SCT, el nombre d’accidents greus en 
carretera de motocicletes i ciclomotors es manté en els mateixos nivells de 
principis de la dècada, mentre que han baixat més d’un 60% els accidents 
greus amb altres tipus de vehicles implicats. En els primers 11 mesos de l’any, 
un total de 43 motoristes han resultat morts en vies interurbanes, 244 han 
resultat ferits greus i 1.205 de caràcter lleu. L’any passat es va tancar amb 32 
víctimes mortals, 256 ferits greus i 1.258 ferits de caràcter lleu. 
 
Davant d’això, una de les accions urgents que el Govern posarà en marxa és 
l’elaboració d’un estudi sobre l’accidentalitat d’aquests vehicles en zona 
interurbana, que determinarà les causes dels sinistres i proposarà mesures 
per millorar les xifres d’accidentalitat del col·lectiu. El pla inclourà, entre 
d’altres, mesures com millores en les vies o una major informació i 
conscienciació sobre els riscos. 
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El Govern destina 20 milions a incentivar la 
transformació i la comercialització dels productes 
agraris i el cooperativisme 
 

 El Consell Executiu autoritza dues subvencions de caràcter 
pluriennal que permetran garantir la viabilitat i la competitivitat del 
sector 

 

 

El Govern destinarà 20.370.000 euros a millorar la competitivitat de les 
indústries agroalimentàries i les cooperatives. A petició del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Consell 
Executiu ha donat llum verd a dues subvencions pluriennals per al període 
comprès entre 2012 i 2014. 
 
Amb 9.870.000 euros, la primera línia va destinada a fomentar les inversions 
en els processos de transformació i comercialització dels productes agraris en 
el període 2011-2014. La subvenció permet garantir viabilitat a mitjà termini de 
les indústries agroalimentàries, millorar la seva competitivitat i l’execució dels 
projectes que vulguin endegar. 
 
La segona línia d’ajuts, amb un import de 10.500.000 euros per al període 
2012-2013, té com a finalitat fomentar la concentració, la intercooperació i la 
modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries. Les 
cooperatives podran realitzar els processos de modernització i concentració 
necessaris per garantir la seva viabilitat. 
 
La pluriennalitat d’aquestes línies de subvencions era un requisit establert en 
la Resolució 671 del Parlament de Catalunya, d’abril del 2010. També per 
garantir el grau d’execució del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 
català 2007-2013 per tal de complir la provisió dels fons europeus i estatals al 
100%. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern col·laborarà en la millora de la sobirania alimentària a la Franja 
de Gaza 
 
L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Programa per a la 
Creació d’Oportunitats d’Ocupació (Job Creation Program), adscrit a l’Oficina 
de la Presidència de l’Autoritat Nacional Palestina, signaran un acord de 
col·laboració a través del qual el Govern de la Generalitat donarà suport al 
projecte “Millora de la sobirania alimentària a la Franja de Gaza, mitjançant la 
utilització de recursos hídrics i agrícoles alternatius”. 
 
Es tracta d’un projecte de gestió sostenible dels recursos, que contribuirà a 
millorar les condicions de vida de la població local, ja que permetrà reactivar 
l’economia rural del territori i reduir la taxa d’atur. Així, el projecte incidirà en 
àmbits com la reutilització adequada de les aigües residuals per a l’agricultura, 
la promoció de l’agricultura orgànica com a alternativa o la millora de les 
oportunitats d’ocupació per a les dones, a través de la promoció de tècniques i 
productes tradicionals neutrals. 
 
La col·laboració entre l’ACCD i el Programa per a la Creació d’Oportunitats 
d’Ocupació de l’ANP es va iniciar el 2008 i s’emmarca en el Pla Director de 
Cooperació al Desenvolupament 2011-2014 que fixa com a objectius 
estratègics la sobirania alimentària, l’ampliació de les oportunitats d’ocupació 
dels sectors més desafavorits, i especialment de les dones i els joves. El 
Programa treballa en l’àmbit del desenvolupament i la millora de l’agricultura i 
l’accés a l’aigua per a la població de tots els territoris palestins, especialment 
de la Franja de Gaza. Ho fa a través de la construcció d’infraestructures i amb 
activitats de formació, capacitació i creació d’oportunitats d’ocupació per a 
famílies agricultores i persones en atur. 
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat els nomenaments següents: 
 
 
Francesc de Paula Gambús i Millet, director general de Relacions 
Exteriors  
 
Nascut a Barcelona l’any 1974. 
 
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC)  
 
Ha treballat com a assessor parlamentari al Parlament Europeu entre els anys 
1998 i 2004 i al Congrés dels Diputats entre 2005 i 2007.  
 
De juliol de 2007 a gener de 2011 va ser el coordinador de la regidoria de 
Comerç i Consum de l’Ajuntament de Badalona. Des de gener de 2011 
exerceix el càrrec de cap de gabinet de la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals. 
 
 
Jordi Palou Loverdos, director del Memorial Democràtic 
 
Nascut a Barcelona l’any 1966. 
 
És llicenciat en Dret (Universitat Abat Oliba/UB), màster en Dret Penal (UB), 
doctorand en Dret Penal amb suficiència investigadora (UB), postgraduat en 
resolució de conflictes (URL) i màster en Mediació i Resolució de Conflictes 
(URL).   
 
Advocat col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, és soci 
fundador del despatx d’advocats professional Palou–Rognoni, Advocats 
Associats, amb més de vint anys d’exercici lliure de la professió.  
 
Mediador en conflictes i membre fundador d’Aequitas, Centre de Mediació i 
Resolució Alternativa de Conflictes, especialitzat en mediació en l’àmbit 
familiar, comunitari, conflictes identitaris, intraorganitzacional, 
interorganitzacional i internacional, així com iniciatives de diàleg internacional, 
processos de reconciliació, treball amb les veritats als conflictes, la memòria 
històrica, la reparació a les víctimes, el reconeixement institucional i d’altres 
mecanismes de justícia transicional a diversos països.  
 
Facilitador principal de la iniciativa internacional de Diàleg IntraRwandès: 
lidera una iniciativa internacional que facilita el diàleg entre població civil, 
líders d’opinió i polítics en relació amb el conflicte originat per la guerra civil a 
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Rwanda, iniciativa coneguda com a Diàleg Intrarwandès, que ha rebut el 
suport i reconeixement del Parlament espanyol i del Senat de l’Estat de 
Vermont (EUA). Representant legal de les víctimes catalanes, espanyoles i 
rwandeses i del Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels 
Grans Llacs en una iniciativa de justícia universal davant els tribunals 
espanyols, que ha rebut reconeixement nacional i internacional.  
 
És un dels 300 advocats del món acreditats per actuar davant la Cort Penal 
Internacional amb seu a La Haia (Països Baixos).  
 
Lidera, des de fa anys, investigacions de justícia transicional, lluita contra la 
impunitat, anàlisi de conflictes bèl·lics i violents, mediació en conflictes, 
memòria històrica i diàleg postconflicte a diversos conflictes del món. És 
formador d’aquestes matèries a diverses universitats de Catalunya, Espanya, 
Europa i Nord-amèrica.  
 
És membre de diverses organitzacions cíviques en favor de la construcció de 
la pau i d'assistència a infants desvalguts. 

 

Josep Serra Villalba, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) 
 
Nascut a Barcelona l’any 1969. 
 
Llicenciat en Història de l’Art (especialitat en Contemporani) per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) 
 
Entre desembre de 1996 i gener de 2000, va ser successivament coordinador 
responsable d’exposicions itinerants, coordinador d’exposicions de producció 
pròpia del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i responsable de 
patrocinis. 
 
Entre abril de 2002 i juny de 2005 va exercir com a responsable de Serveis 
Culturals i com a coordinador general de la Fundació Caixa Catalunya, on 
prèviament havia estat el coordinador de la commemoració del 75è aniversari 
de l’entitat. Entre juliol del 2005 i octubre de 2006 va ser subdirector general 
de Museus i Promoció del Patrimoni Cultural de la Generalitat, des d’on va 
impulsar el Programa de gestió de les infraestructures culturals. 
 
Des de l’octubre de 2006 dirigeix el Museu Picasso de Barcelona, des d’on ha 
impulsat el Pla estratègic de la institució per al període 2007-2013. Des 
d’aquest càrrec ha estat també el responsable, entre d’altres tasques, de la 
definició, execució i posada en marxa del Centre de Coneixement i Recerca i 
del seu programa científic, de la creació de programes educatius i universitaris 
del Museu o de la transformació progressiva del model de gestió per a dotar 
de forma jurídica pròpia la institució. 



 

 

Acords de Govern. 20.12.2011  

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

 

13 

 
Des de l’any 2010, Serra Villalba és codirector i professor del Postgrau de 
Museologia de la Universitat Pompeu Fabra. També des del 2010 és professor 
convidat en el Màster oficial en Gestió del Patrimoni de la Universitat de 
Barcelona i, des de l’any 2009, professor convidat al Seminari internacional 
The Arts in Barcelona de la Boston University. Així mateix, és autor de 
nombrosos catàlegs i ha comissariat destacades exposicions. 
 
El Patronat del MNAC va proposar el nomenament de Josep Serra Villalba 
com a director del Museu en la reunió extraordinària celebrada el 24 de 
novembre passat. Substituirà Maria Teresa Ocaña, que ha dirigit el Museu 
durant els últims 5 anys i que també va accedir al càrrec mitjançant un 
concurs.      
 


