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El Govern flexibilitza l’horari del personal 
d’administració i tècnic  
 

• El Consell Executiu aprova el decret de jornada i horaris de treball 
del personal funcionari, que estableix un nou horari ordinari, 
permet reduir en mitja hora la pausa obligatòria per dinar i 
possibilita gaudir de la reducció de jornada per interès particular, 
entre d’altres  
 

• La norma té com a objectiu afavorir la conciliació de la vida 
personal i laboral, tot garantint un nivell òptim dels serveis públics  

 
 
El Govern ha aprovat avui el decret sobre jornada i horaris de treball del 
personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat, a través del 
qual es flexibilitzen al màxim els horaris dels treballadors per facilitar la 
conciliació de la vida personal i laboral, tot garantint el nivell òptim dels serveis 
públics.  
 
 
Nou horari ordinari 
 
En aquest sentit, el decret estableix un horari ordinari, que substitueix l’horari 
partit i l’horari continuat actuals. El nou horari marca una permanència 
obligada de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. La resta es pot desenvolupar 
entre les 7.30 i les 19 hores. A la vegada, el decret possibilita que el personal 
pugui sol·licitar anualment l’horari que vol fer, sempre respectant els 
paràmetres obligatoris. La jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts de 
treball efectiu en còmput setmanal. Una altra mesura és la reducció en mitja 
hora de la pausa obligatòria per dinar, que fins ara era d’una hora. 
 
El decret també estableix el caràcter excepcional de les hores extraordinàries, 
que no es podran autoritzar si no és per motius excepcionals o de força major. 
Així mateix, la compensació horària en hores lliures de servei és sempre 
prioritària a la gratificació dels serveis extraordinaris.  
 
Els horaris establerts en aquest decret resten subordinats a les necessitats i al 
bon funcionament dels serveis públics i es poden realitzar sempre que se’n 
garanteixi una prestació adequada.  
 
 
Vacances i permisos  
 
El còmput total de vacances és de 22 dies hàbils per cada any complet de 
servei o la part proporcional (23 si es fan de manera fraccionada), que s’han 
de gaudir durant l’any natural. Cadascuna de les diferents fraccions ha de ser 
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com a mínim d’una setmana natural. No obstant això, i com a novetat, 3 
d’aquests dies de vacances es podran gaudir de manera independent i aïllada 
al llarg de l’any, sempre d’acord amb les necessitats dels serveis.  
 
També s’adequa el permís per a assumptes personals, que queda reduït a 6 
dies, als quals se n’afegeixen 2 més a partir del compliment del sisè trienni. A 
la vegada, se suprimeixen els dies addicionals de vacances per anys de 
serveis prestats.  
 
 
Reducció de jornada per interès particular  
 
El personal pot sol·licitar, per interès particular, la reducció de la jornada d’un 
15%, d’un terç i de la meitat en relació amb la jornada ordinària  o parcial, amb 
la reducció proporcional de les seves retribucions. La concessió d’aquesta 
mesura també queda subordinada a les necessitats dels serveis i subjecta al 
règim d’incompatibilitats.  
 
El decret també desenvolupa reglamentàriament l’acord aprovat el 8 de maig 
passat pel Govern, segons el qual es pot gaudir de forma compactada del 
primer any de la reducció d’un terç o de la meitat de la jornada laboral amb el 
80% o el 60% de les retribucions per tenir cura d’un fill o fills menors de sis 
any.  
 
Aquestes mesures s’apliquen al personal funcionari i interí d’administració i 
tècnics. En resten exclosos els cossos de bombers, mossos d’esquadra i  
agents rurals i el personal amb funcions docents, sanitàries, assistencials, 
veterinàries i penitenciàries. No obstant això, les mesures referents al permís 
per a assumptes personals i a la possibilitat de reducció de jornada afecten tot 
el personal funcionari d’administració i tècnic, sense cap exclusió.  
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El Departament d’Empresa i Ocupació centralitzarà la 
gestió de la Renda Mínima d’Inserció  

 
• El Consell Executiu aprova que el Departament assumeixi l’òrgan 

tècnic administratiu de la Comissió Interdepartamental de la RMI, 
que fins ara depenia del Departament de Benestar Social i Família 

 
• L’objectiu és racionalitzar els serveis i unificar l’òrgan tècnic de 

gestió en un únic departament, agrupant la gestió administrativa i 
la pressupostària per aconseguir una major eficàcia en els circuits 
i millorar l’atenció als beneficiaris del programa 

 

 
 
El Govern ha aprovat avui que el Departament d’Empresa i Ocupació 
assumeixi l’òrgan tècnic administratiu de la Comissió Interdepartamental de la 
Renda Mínima d’Inserció (RMI), que fins ara depenia del Departament de 
Benestar Social i Família. L’objectiu és racionalitzar els serveis i unificar 
l’òrgan tècnic de gestió del programa en un únic departament, que agruparà la 
gestió administrativa i la pressupostària, per assolir una major eficàcia i 
millorar l’atenció als beneficiaris del programa. 
 
Les tasques relacionades amb la gestió i l’organització de la Renda Mínima 
d’Inserció estan intrínsecament lligades i interactuen constantment en la 
revisió de les prestacions trameses, en la validació, actualització i confirmació 
del pagament i en la detecció d’incidències i l’ordenació del pagament. Aquest 
fet, juntament amb les mesures de simplificació administrativa i l’impuls decidit 
del Govern a la inserció i als projectes d’autoocupació per als receptors de la 
renda mínima han portat l’Executiu a unificar els esforços en un únic 
departament.  
 
Així mateix, es modifica la composició de la Comissió Interdepartamental de la 
RMI, que passarà a tenir 9 vocals, que seran nomenats pel conseller 
d’Empresa i Ocupació a proposta de cadascun dels departaments. El 
Departament d’Empresa i Ocupació tindrà 4 representants a la comissió, 
mentre que els departaments de Benestar Social i Família, Justícia; 
d’Ensenyament, d’Economia i Coneixement, i de la Presidència en tindran un 
cadascun. 
 
El canvi d’adscripció orgànica de l’òrgan de gestió no modifica els circuits ni 
l’actual funcionament del programa.  
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El Govern clarifica i facilita el funcionament dels clubs 
i les federacions esportives 
 

• El Consell Executiu aprova la modificació del Decret d’entitats 
esportives, que preveu una durada de 4 a 8 anys per a les juntes 
directives dels clubs i de 4 anys en les federacions 

 
 
El Govern ha aprovat avui la modificació del Decret 58/2010, de 4 de maig, de 
les entitats esportives de Catalunya, amb l’objectiu de clarificar i facilitar el 
funcionament intern dels clubs i les federacions, que són un dels motors del 
sistema esportiu del país.   
 
Entre els canvis més destacats, el Govern ha modificat la durada del mandat 
dels membres de la junta directiva dels clubs, que no podrà ser inferior a 4 
anys ni superior a 8, d’acord amb el que determinin els estatuts de l’entitat. 
Fins ara, els mandats se situaven entre els 6 i els 8 anys. Quant als processos 
electorals en els clubs, la designació dels membres de la junta electoral es 
realitzarà per sorteig públic entre tots els socis i davant de notari en el cas dels 
clubs que celebren l’assemblea a través de compromissaris.  
 
D’altra banda, a partir d’ara serà un mèrit preferent l’acreditació que es 
respecta el principi d’igualtat en l’organització i el funcionament dels clubs i les 
federacions, amb l’artic ulació de mesures o plans d’igualtat orientats a aquest 
objectiu. També desapareix la incompatibilitat d’exercir un càrrec polític i, al 
mateix temps, ocupar un càrrec directiu en un entitat esportiva. 
 
 
Canvis en les federacions 
 
Pel que fa als canvis que afecten específicament les federacions esportives, 
una de les novetats fa referència també a la durada dels mandats dels 
membres de les juntes directives. Fins al moment, eren de 6 anys, un període 
que ara es limitarà a 4.  
 
També hi ha canvis en relació amb la representació dels clubs dins les 
federacions. Fins ara, la representació dels clubs en el president o 
vicepresident s’havia d’acreditar demostrant la seva inscripció amb el mandat 
en vigor al Registre d’entitats esportives. Amb la modificació del decret, si no 
és possible aquesta acreditació, n’hi haurà prou amb un document notarial 
que doni fe de la representació. 
 
Pel que fa als processos electorals de les federacions, es permetrà als 
membres de l’assemblea general donar el suport, mitjançant un aval, a una o 
més candidatures. Fins al moment es limitava a un únic aval. En relació amb 
la direcció de les federacions, la figura del president com a òrgan unipersonal 
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queda exclosa dels òrgans de govern, que passen a ser l’assemblea general i 
la junta directiva.  
 
El termini perquè les entitats esportives catalanes adeqüin el contingut de les 
seves normes estatutàries a les previsions reglamentàries del decret de les 
entitats esportives de Catalunya s’amplia i finalitzarà el juny de 2013. 
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional 
l’església de Santa Maria de Sanaüja i la Via Romana 
de Parpers d’Argentona�
  �

• L’Executiu considera que cal preservar aquests espais pel seu 
interès històric, cultural i arqueològic 

 
El Govern ha acordat declarar bé cultural d'interès nacional (BCIN) l’església 
de Santa Maria, a Sanaüja (Segarra) i la Via Romana de Parpers, a Argentona 
(Maresme), la primera en la categoria de monument històric i la segona en la 
de zona arqueològica.�
 �
L'església  de Santa Maria de Sanaüja és un dels exemples de la implantació 
del gòtic lleidatà, que incorpora elements estructurals, constructius i també 
decoratius, tant gòtics com barrocs. Com a elements més rellevants 
destaquen el traçat de la seva planta, els trets tipològics i arquitectònics de 
l’estil gòtic, en particular les claus de volta, la façana barroca, així com la seva 
imatge urbana en el marc de la Plaça Major de la població. �
 �
L’església pertany al Bisbat de Solsona. L’església primitiva estava situada al 
costat del castell, actualment en ruïnes, i es troba documentada l’any 951. 
L'església actual, datada el segle XIV, es va construir entre el 1509 i el 1515 
sota la direcció del mestre d'obres de Balaguer, Joan Gausia, en estil gòtic 
tardà i amb modificacions posteriors en època barroca.�
 �
El temple conserva bona part de la seva estructura gòtica, tot i que 
posteriorment s’hi han afegit elements del període barroc que s’integren dins 
l’estructura original del segle XVI. L'església gòtica és un edifici d’una nau 
única rectangular flanquejada per capelles laterals situades entre els 
contraforts i capçada per un absis poligonal que segueix una estructura 
típicament gòtica. El segle XVIII s’hi va afegir la façana barroca actual (entre el 
1773 i el 1805). El campanar actual, situat sobre la façana del temple, també 
es va construir al segle XVIII.�
 �
 �
Via Romana de Parpers�
 �
La Via Romana de Parpers està situada a la part nord del municipi 
d’Argentona. S’ha convertit en un paratge que es pot resseguir per recuperar 
alguns espais museïtzats. En conjunt, es tracta d’un espai patrimonial de gran 
importancia des del punt de vista cultural, científic i natural que cal protegir 
com a zona arqueològica. �
 �
Aquest tram de via té un recorregut de poc més d’un quilòmetre amb un 
desnivell absolut de 125 metres. Al llarg de tot aquest tram es conserven 
encara nombroses restes dels murs de contenció que sostenien la calçada, 
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bastits amb una sòlida maçoneria. També s’hi localitzen 10 contraforts de 
secció triangular i planta rectangular que suportaven els murs de contenció. �
 �
Si bé cronològicament no es pot precisar amb prou certesa la seva 
construcció, es creu que ja existia cap al segle II aC. Aquesta consideració es 
basa sobretot en la troballa d’un mil·liari a Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès 
Oriental, on apareix el nom de MV Sergius, identificat com el cònsol romà que 
l’any 120 aC governava la Hispània Citerior, tot i que els seus orígens encara 
podrien ser anteriors a l’època preromana.�
 �
Les primeres notícies documentals daten del període alt medieval i se sap que 
es va reformar fins al segle XVIII.  El caminal de Parpers va caure en desús 
quan a partir de 1844 es va construir una nova carretera per superar el coll 
homònim, l’actual C-1415b, de Granollers a Mataró. �
 �
 �
 �
�
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Altres acords del Govern 
 
El Govern aprova la concreció de la mesura excepcional de reducció de 
les despeses de personal per al 2012 
 
El Govern ha aprovat avui les mesures excepcionals de reducció de les 
despeses de personal al servei de l’Administració i el sector públic per a 
l’exercici 2012, tal com ja es va anunciar. S’estableix una reducció equivalent 
al 5% de les retribucions percebudes l’any 2012, que substitueix la reducció 
recollida inicialment en l’Acord del Govern de 28 de febrer de 2012. Aquesta 
mesura afecta al personal funcionari, estatutari, eventual i laboral 
 
La reducció s’aplicarà mitjançant la deducció del complement específic 
addicional corresponent als mesos de juny i desembre de 2012, de manera 
preferent. Aquesta és una mesura excepcional orientada a ajustar les 
despeses a la previsió d’ingressos per tal d’assolir el compliment de l’objectiu 
de dèficit pressupostari. Es calcula que permetrà estalviar un total de 364,5 
milions euros. 
 
La reducció s’estén a les universitats públiques catalanes i les entitats 
dependents. S’aplicarà al personal funcionari, interí, laboral, contractat 
administratiu i emèrit de les universitats. A més, de la mateixa manera que 
s’aplica als alts càrrecs del Govern i personal directiu del sector públic, es 
redueix l’import equivalent a una paga extraordinària als òrgans de Govern i 
altres càrrecs unipersonals, i d’altre personal que desenvolupi funcions 
directives a les universitats públiques, tinguin o no la consideració d’alt càrrec, 
sempre que percebin una retribució anual igual o superior a la fixada per al 
càrrec de director general.  
 
Atesa la singularitat d’aquest col·lectiu, es fa necessari una regulació 
específica. Precisament, a partir d’aquest acord se suspenen les previsions 
dels pactes sindicals i esdevenen inaplicables les clàusules contractuals o les 
condicions regulades pels convenis col·lectius que contravinguin l’aplicació 
d’allò que preveu aquest Acord.  
 
Així mateix, la mesura també s’aplicarà al personal al servei de l’Administració 
de justícia. En aquest cas la reducció equivalent al 5% es farà efectiva el mes 
de juny i de forma mensual de juliol a desembre, tenint en compte la 
singularitat retributiva d’aquest personal.  
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El Govern aprova la simplificació i racionalització l’estructura de la 
Direcció General de la Policia  
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el decret de reestructuració parcial de la 
Direcció General de la Policia, amb l’objectiu de reduir, simplificar, 
racionalitzar i modernitzar la seva estructura organitzativa i fer-la més eficient 
que l’actual. 
 
Les unitats afectades per aquest decret són la Subdirecció General 
d’Administració i Serveis i la Subdirecció General de Recursos Humans de la 
Direcció General de la Policia. El document suprimeix òrgans i unitats 
adscrites a aquestes dues subdireccions i redefineix les funcions de les unitats 
que es mantenen vigents. En l’actual context de crisi econòmica i restricció 
pressupostària, la nova organització també contribueix a ressituar 
determinades competències en àmbits de decisió centrals. 
 
El mes de desembre passat el Govern ja va aprovar el Decret 415/2011, que 
establia una nova estructuració per a la funció policial de la Direcció General 
de la Policia per adaptar-la als importants canvis demogràfics, socials, 
econòmics i tecnològics que viu Catalunya en els darrers anys i que tenen 
incidència en l’àmbit de la seguretat. 
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat avui una modificació del Decret 
320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior, amb 
l’objectiu de centralitzar en la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i 
Salut Laboral de la Direcció de Serveis del Departament d’Interior les funcions 
de prevenció de riscos que desenvolupen les diferents unitats del 
Departament. 
 
 
El Govern aprova la reestructuració del Departament de Cultura  
 
El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament de Cultura, 
amb l’objectiu d’adequar la seva estructura a la constitució de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). La modificació també té com a finalitat 
dotar el Departament dels instruments necessaris per desenvolupar les seves 
funcions en el marc del nou model organitzatiu: el seguiment i control de 
resultats, la racionalització i optimització dels recursos humans i l’impuls de 
l’administració electrònica. 
 
El decret aprovat avui modifica la Subdirecció General de Promoció Cultural, 
que passa a denominar-se Subdirecció General de Promoció Cultural i 
Biblioteques. S’assignen a aquesta unitat les funcions relatives al Sistema de 
Lectura Pública i altres àmbits del Sistema Bibliotecari de Catalunya.  
 
El decret modifica també la denominació del Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana, que es dirà Direcció General de Cultura 
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Popular i Tradicional. Així mateix, la Subdirecció General de Protecció i 
Promoció del Patrimoni Etnològic passa a denominar-se Subdirecció General 
de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional. D’altra banda, el 
Servei del Patrimoni Etnològic s’anomenarà Servei de Recerca i Protecció. 
Finalment, decret actualitza les funcions de la Direcció General de Política 
Lingüística, amb especial atenció a la llengua occitana, aranès a la Vall 
d’Aran, i a la llengua de signes catalana. 
 
 
El Govern dóna suport al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges�
 �
El Govern ha acordat concedir una subvenció de 460.000 euros a la Fundació 
Privada Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya per a 
l’organització de la 45a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya, que tindrà lloc del 4 al 14 d’octubre d’enguany.�
 �
Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya és el primer 
festival de cinema fantàstic del món. L’organització del certamen correspon a 
una fundació integrada per representants de l’Ajuntament de Sitges, el Govern 
de la Generalitat i altres institucions, juntament amb diverses associacions i 
empreses públiques i privades.�


