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El Govern aprova el projecte de llei que permet 
transformar les caixes en fundacions de caràcter 
especial per preservar l’obra social 
 

 Les fundacions seran presidides per un patronat majoritàriament 

privat 

 

 Els patrons seran personalitats del món de la cultura, la ciència, 

l’economia o de qualsevol àmbit relacionat amb l’activitat de la 

fundació  

 

El Govern ha donat avui llum verd al Projecte de llei de modificació del Decret 
legislatiu 1/2008 del text refós de la llei catalana de caixes, que permet 
convertir aquestes entitats financeres en fundacions de caràcter especial. 
L’objectiu del Govern és dotar del marc legal necessari perquè, d’acord amb el 
que preveu el Reial decret llei 2/2012, de 3 de febrer, les caixes que participin 
en un SIP (Sistema Institucional de Protecció), o que estiguin participades pel 
FROB, i que hagin reduït la seva participació en l’entitat bancària que 
s’encarrega de l’activitat creditícia, puguin transformar-se en fundacions de 
caràcter especial i desenvolupar la seva obra social i cultural.  
 
D’acord amb el text aprovat avui, aquesta conversió en fundació suposarà la 
pèrdua de la seva condició d’entitat de crèdit i  els recursos per poder realitzar 
la seva activitat procediran de les entitats financeres en les quals participen i  
d’altres transferències.  
 
Les  fundacions tindran com a màxim òrgan de govern un patronat format per 
una vintena de membres amb una representació que haurà de ser en un 75% 
de caràcter privat. Els patrons seran: entitats fundadores, públiques o privades 
amb tradició al govern de la caixa; entitats privades aportadores de recursos; 
entitats privades o públiques que promoguin activitats similars a les que 
desenvolupa l’obra social; i, finalment, persones de reconegut prestigi 
proposades pel patronat. La durada del mandat dels membres del patronat la 
fixaran els estatuts de cada fundació però, en qualsevol cas, no podrà ser 
superior als 6 anys.  
 
Amb l’objectiu de preservar l’esperit de l’obra social de les antigues caixes, el 
text suggereix que els patrons siguin entitats i persones d’especial rellevància 
relacionades amb el món de la cultura, la ciència, l’economia o amb aquells 
camps amb els quals la fundació vulgui desenvolupar l’activitat. La Fundació 
també tindrà un director general, escollit pel patronat, que tindrà veu però no 
vot en el màxim òrgan de govern de la Fundació.  

  

Finalment, el projecte de llei designa com a òrgans supervisors de les noves 
fundacions el Departament d’Economia i Coneixement, que té la tutela de les 
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caixes d’estalvis, i el Departament de Justícia, com a organisme responsable 
en matèria de fundacions. D’acord amb la disposició addicional primera del 
text, els òrgans de govern de les entitats financeres tindran un període de sis 
mesos des de la publicació de la llei al DOGC per acordar la transformació de 
la seva obra social en fundacions de caràcter especial. 

 

El projecte de llei aprovat avui pel Govern consta d’un preàmbul, dos articles, 
dues disposicions addicionals, dues disposicions transitòries i una disposició 
final.  
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El Govern aprova el nou Pla Serra Húnter 2012-2020 
per retenir i captar personal acadèmic d’excel·lència a 
les universitats públiques 

  
 El nou model permetrà a les universitats incorporar més de 500 

nous professors en els propers 10 anys 

  
El Govern ha aprovat el nou Pla Serra Húnter de personal acadèmic que 
permetrà a les universitats públiques catalanes incorporar més de 500 nous 
professors seleccionats amb criteris d’excel·lència internacional fins el 2020. 
El pla, dotat aquest any amb 10 milions d’euros, permet avançar en una 
estructura docent més flexible i internacionalitzada, per superar la rigidesa 
imposada pel model funcionarial espanyol. 
 
El Pla Serra Húnter es va posar en marxa el 2003 com a resultat de 
l’aprovació de la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC). Durant la primera fase 
s’han contractat 482 professors permanents. Ara, el Govern, acordat amb el 
conjunt de les universitats públiques,  dóna un nou impuls al Pla, reforçant la 
capacitat d'atracció i retenció de talent del sistema universitari català.  
 
Per desenvolupar aquesta segona fase, el Pla comptarà amb una direcció 
acadèmica que recaurà en una persona de reconegut prestigi nomenada pel 
Departament d’Economia i Coneixement un cop escoltades les universitats. 
Aquest comptarà amb un consell assessor integrat per acadèmics reconeguts, 
que seran designats pel titular del departament competent en matèria 
d'universitats. El consell assessor tindrà les funcions d'assessorament i les 
que li pugui encomanar el director acadèmic del Pla. El director, amb els 
rectors de les universitats, nomenarà les comissions, integrades per 
acadèmics reconeguts, que hauran de seleccionar els aspirants a ocupar una 
plaça Serra Húnter. 
 
El Departament d’Economia i Coneixement, conjuntament amb les 
universitats, determinarà la quota de professors màxima que correspondrà a 
cada universitat i aquestes decidiran quantes places convoquen finalment. Els 
aspirants que s’incorporaran seran preferentment a nivell de professorat 
agregat tot i que excepcionalment, de forma justificada i singular, es podran 
oferir contractes de professor catedràtic, lector i visitant. 
 
Una altra novetat serà que es podrà pactar, de comú acord entre la universitat 
i la direcció acadèmica del Pla, una retribució adequada als mèrits específics 
de la persona guanyadora del procés de selecció i del grau d’acompliment 
dels objectius establerts. 
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El Govern, addicionalment al finançament ordinari de cada universitat, 
finançarà la meitat del cost de cadascuna de les contractacions Serra Húnter 
així com la meitat de l’incentiu que pugui correspondre. 
 
El programa és possible pel nombre significatiu de jubilacions previstes en els 
propers 10 anys i preveu reforçar les figures de professorat permanent amb 
figures addicionals de suport a la docència i la recerca en la línia del que es fa 
a les universitats punteres a nivell internacional. 
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El Govern porta al Consell de Garanties Estatutàries 
una disposició de la Llei General de Pressupostos de 
l’Estat en matèria de funció pública 

 

El Govern ha acordat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un 
dictamen sobre la disposició addicional setanta-unena de la llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, que estableix amb el 
caràcter de norma bàsica una jornada mínima de treball per a tots els 
empleats del sector públic de 37 hores i mitja setmanals de treball efectiu en 
còmput anual.  
 
Aquesta disposició modifica l’actual previsió de l’art. 47 de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, que reconeixia la 
competència de cada Administració per establir la jornada de treball dels seus 
empleats.  
 
A més, d’acord amb l’art. 136 de l’EAC, la Generalitat de Catalunya ha 
assumit la competència pròpia per establir el règim estatutari dels empleats 
públics de la Generalitat de Catalunya.  
 
Per tal de poder disposar d’un dictamen jurídic que analitzi en profunditat si es 
produeix una invasió competencial, el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals proposa sol·licitar del Consell de Garanties Estatutàries un 
dictamen que té caràcter preceptiu en el cas que s’acordi interposar el recurs 
d’inconstitucionalitat contra aquesta disposició. 
 
El CGE disposa d’un mes per emetre el  dictamen. El termini per plantejar el 
possible recurs davant el TC acabaria el proper 1 d’octubre de 2012. 
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El Govern aprova el programa per impulsar el 
desplegament de la Llei de l’occità, aranès a l’Aran 
 

 El programa dóna continuïtat a les polítiques de la Generalitat, de 
foment i difusió de l’occità aranès, al costat del recentment 
constituït Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès. 

 

 El Govern també acorda subscriure un conveni amb l’Ajuntament 
de Rodés per promoure la llengua occitana 

 

El Govern ha aprovat el Programa per a l’impuls del desplegament de la Llei 
de l’occità, aranès a l’Aran, que substitueix l’anterior programa per a la 
promoció de l’occità. El programa té com a objectiu impulsar la Llei de l’occità, 
aranès a l’Aran i dóna continuïtat a les polítiques de la Generalitat de foment i 
difusió de l’occità aranès. 
 
En el marc d’aquest programa, el 30 de maig passat es va constituir a Vielha 
el Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès com a òrgan principal de 
coordinació de la política lingüística pel que fa a l’occità aranès. El Consell de 
Política Lingüística de l’Occità Aranès és un nou instrument amb caràcter 
institucional i permanent que substitueix el marc relacional que anteriorment 
s’havia produït per mitjà de convenis i subvencions.  
 
D’acord amb el que preveu la Llei de l’occità, aranès a l’Aran, i amb el que 
s’acordi en el si del Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès, es 
continuaran impulsant mesures, la principal de les quals és l’atorgament del 
caràcter d’acadèmia de la llengua a l’actual Institut d’Estudis Aranesos. 
 
Els objectius genèrics del programa per a l’impuls del desplegament de la Llei 
de l’occità, aranès a l’Aran  són: 
 

 Elaborar i fer el seguiment d’un pla de política lingüística que impulsi 
l’acompliment de les previsions contingudes a la Llei 35/2010, d’1 

d’octubre, d’acord amb els terminis que s’hi preveuen. 
 

 Facilitar assessorament i orientació a la resta de departaments de la 

Generalitat, els organismes autònoms i les empreses que en 
depenen,  en la traducció dels seus escrits a l’occità, aranès a l’Aran. 

 
 Garantir la coordinació amb el Conselh Generau d’Aran de les 

actuacions de política lingüística impulsades des de la Generalitat de 
Catalunya. 
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 Proposar les actuacions a impulsar en l’àmbit de la formació i la 
capacitació lingüística del personal de l’Administració de la 
Generalitat en occità, aranès a l’Aran. 

 
 Elaborar una guia d’ús de l’occità, aranès a l’Aran, en l’àmbit de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i vetllar per la seva 

difusió i aplicació. 

 
 Proposar les disposicions reglamentàries necessàries per al 

desplegament normatiu de la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, 

aranès a l’Aran.  

 
 Elaborar un pla per a l’impuls de les relacions exteriors amb les 

institucions i organitzacions del domini lingüístic occità. 

 
 Donar suport a la persona titular de la Direcció General de Política 

Lingüística. 

 
El Programa aprovat avui dependrà de la Direcció General de Política 
Lingüística i té prevista una vigència màxima de tres anys. 
 
Impuls de l’occità a Rodés 
 
El Govern també ha acordat subscriure un conveni marc de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Rodés (França) per a la promoció de la llengua occitana i la 
difusió de la cultura expressada en aquesta llengua.  
 
Aquest any 2012, la Generalitat de Catalunya serà present ja a Rodés amb la  
Mòstra de Cinèma Occitan 2012, que compta amb 13 títols i que es va 
inaugurar el 19 de juny passat a Lleida. La Mòstra es presentarà en el marc de 
l’Estivada de Rodés, que aquesta ciutat organitza anualment el mes de juliol, 
des del 1995. 
 
L’Estivada és la principal referència cultural en llengua occitana de tot el 
domini lingüístic occità, i fins ara no comptava amb oferta de cinema en occità.  
Rodés és la primera localitat fora de Catalunya que acollirà la Mòstra, que 
també serà present a Besiers, Montalbà i Tolosa de Llenguadoc (França), i a 
les localitats de Paesana i Ostana (Itàlia). 
 
Aquest conveni marc serà complementat amb altres acords específics per a la 
participació estable de la Generalitat en el festival de l’Estivada de Rodés. 
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L’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) subscriu un acord marc de 
partenariat amb organitzacions humanitàries de la 
Comissió Europea 

 

 L’acord marc permetrà a l’ACCD acreditar-se com a agència 
especialitzada davant la Unió Europea i optar a finançament de 
la Comissió Europea 

 
El Govern ha aprovat avui autoritzar l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) a subscriure un acord marc de partenariat amb 
organitzacions humanitàries de la Comissió Europea. La subscripció d’aquest 
acord marc permetrà a l’ACCD acreditar-se com a agència especialitzada 
davant la Unió Europea i optar a finançament de la Direcció General d’Ajut 
Humanitari i Protecció Civil de la Comissió Europea (DG ECHO) per executar 
actuacions en aquest àmbit. 
 
L’Acord Marc de Partenariat té per objecte establir un mecanisme de 
cooperació a llarg termini entre la Comissió Europea i l’ACCD per tal 
d’assegurar que l’ajut humanitari arribi a les persones beneficiàries de la 
manera més adequada, ràpida, efectiva i eficaç. 
 
Els objectius principals que assenyala aquest Acord Marc són: 
 

 Optimitzar l'execució i els resultats de les accions d'ajut 
humanitari finançades per la Comissió i realitzades per l’Organització 
Humanitària.  
 

 Promoure el concepte de partenariat de qualitat. La Comissió 
donarà suport a les iniciatives de creació de capacitats i altres activitats 
que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de la resposta humanitària 
dels seus socis. 
 

 Simplificar els procediments i establir les normes que regeixen la 
relació entre les parts.  
 

 Definir un marc de control que ofereixi a la DG ECHO una garantia 
raonable quant a una aplicació responsable del pressupost, tot 
mantenint la diversitat dels socis. 

 
La DG ECHO també defineix en l’Acord Marc que les accions humanitàries 
només podran optar al finançament de la Unió Europea si respecten el dret 
internacional i els principis humanitaris bàsics d’humanitat, imparcialitat, 
neutralitat i independència.  



 

 

Acords de Govern. 03.07.2012  

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

 

10 

El Govern reconeix oficialment dues noves comunitats 
catalanes de l’exterior 
 

 Actualment la presència de comunitats a l’exterior oficialment 
reconegudes és de 126 a gairebé 40 països d’arreu del món 

 
El Consell Executiu ha donat reconeixement oficial al Centre Català 
d’Occitània, de Samazan (Aquitània), i al Casal Català “Tirant Lo Blanc”, de 
Nantes (País del Loira), com a comunitats catalanes de l’exterior.  Aquestes 
dues entitats s’afegeixen així a les 7 comunitats catalanes de França i a les 
126 de la resta del món ja reconegudes per la Generalitat de Catalunya.  
 
Les comunitats catalanes de l'exterior (CCE) són entitats privades constituïdes 
per catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres 
catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que la Generalitat de 
Catalunya  reconeix  a través d'un acord del Govern, prèvia sol·licitud de 
l'entitat, i d'acord amb la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb 
les comunitats catalanes de l'exterior.  
 
Les comunitats catalanes de l’exterior contribueixen a crear un teixit 
associatiu a la zona on estan establertes i tenen com objectiu donar a 
conèixer el país, la cultura i la llengua catalanes al país que les acull. 

 
 
 
  

http://www20.gencat.cat/portal/site/afersexteriors/menuitem.337404b8c3e1423fdcb9f210b0c0e1a0/?vgnextoid=75e9325831650310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=75e9325831650310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.gencat.cat/cooperacioexterior/cce/pdf/llei181996.pdf
http://www.gencat.cat/cooperacioexterior/cce/pdf/llei181996.pdf
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Altres acords del Govern 
 
Conveni de col·laboració amb l’Agència Europea per a la Seguretat i la 
Salut en el treball per fer servir l’eina d’avaluació de risc OiRA  
 
El Govern posarà en marxa l’eina interactiva d’avaluació de risc en línia OiRA 
amb l’objectiu de contribuir a garantir uns llocs de treball segurs, saludables i 
productius. El Consell Executiu ha aprovat un conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Empresa i Ocupació i l’Agència Europea per a la Seguretat i la 
Salut en el treball per al desenvolupament, ús i manteniment d’aquest 
instrument. 
 
Es tracta d’un generador web d’eines d’avaluació de riscos interactives i en 
línia, que permeten a les micro i petites empreses fer una avaluació de riscs 
pràctica seguint un procés per passos. En primer lloc, s’identifiquen i avaluen 
els riscos existents als llocs de treball; en segon lloc, es decideixen les 
accions preventives que cal dur a terme, i, finalment, s’executen i se’n fa el 
seguiment corresponent. 
 
El conveni de col·laboració que signaran les parts establirà les bases per a la 
cooperació i el desenvolupament de l’eina i es determinaran els compromisos 
de les dues parts, per tal de promoure una cultura preventiva per procurar que 
els llocs de treball siguin cada dia més segurs, saludables i productius. 
 
 
Pròrroga de l’acord amb el CGPJ en matèria de formació de jutges i 
magistrats que treballen a Catalunya 
 
El Govern ha aprovat avui prorrogar el conveni de col·laboració entre el 
Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, a través del Departament de Justícia, en matèria de formació 
continuada de magistrats i jutges destinats als òrgans judicials de Catalunya. 
El primer acord el van signar l’any 1992. 
 
L’objectiu del programa és fomentar un espai d’estudi i discussió entre els 
professionals de la judicatura i fomentar l’anàlisi i el debat en temes de clara 
incidència en la pràctica judicial, ja sigui pels seus aspectes innovadors i 
controvertits o per la seva relació amb la problemàtica que comporta la 
pràctica professional. Entre d’altres, el programa inclou cursos sobre dret civil 
català o ajuts per a la formació en llengua catalana. 
 
En total s’hi destinaran 153.457,30 euros cofinançats a parts iguals.  
 


