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El Govern adequa les mesures de reducció retributives 
per al personal de la funció pública 

 

 Amb aquest acord el Govern compleix el compromís de no acumular la 
reducció de les retribucions de manera que el personal públic de la 
Generalitat no tingui una afectació superior a la resta  

 

El Govern ha aprovat avui l’adequació de les mesures de reducció retributives 
dels empleats públics establertes als acords de Govern de 28 de febrer i de 29 
de maig a la mesura de supressió de la paga extraordinària del mes de 
desembre adoptada amb caràcter bàsic pel Govern de l’Estat i que afecten el 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic, el personal al servei de l’Administració de justícia i el personal 
de les universitats públiques catalanes.  
 
Amb aquest acord es compleix el compromís del Govern de no acumular la 
reducció de les retribucions de manera que el personal públic de la Generalitat 
no tingui una afectació superior a la resta de personal de l’Estat.  
 
Els criteris d’adequació retributiva són els següents:  
 
1. En la nòmina del mes de desembre, en què s’aplicarà la supressió de la 
paga extraordinària prevista pel Reial decret llei al personal esmentat, es 
regularitzarà aquesta reducció mitjançant l’abonament d’una quantia per un 
import equivalent a la deduïda en el mes de juny segons els acords 
esmentats. 
 
2. Així mateix, es preveu que no s’aplicaran les deduccions mensuals 
previstes per als mesos de juliol a desembre de 2012, per al personal inclòs 
en l’àmbit d’aplicació dels acords esmentats en el cas que fos procedent. 
 
3. En qualsevol cas, les reduccions retributives aplicades durant l'any 2012 
correspondran, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de reducció en 
els termes previstos als Acords del Govern esmentats al punt anterior. En 
conseqüència, en el supòsit que en concepte de paga extraordinària del mes 
de desembre correspongui una quantia inferior al 5% de les retribucions 
íntegres anuals, en el moment de la regularització es minorarà la quantia 
corresponent per tal que la reducció global aplicada sigui del 5%. 
 
4. Tenint en compte tot l’anterior, la nòmina del mes de desembre dels 
empleats públics de la Generalitat de Catalunya consistirà en la mensualitat 
ordinària més un import equivalent al 2,5% de la retribució anual. 
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El Govern encarrega al CGE un dictamen per la 
suspensió de l’aportació de l’Estat a la Llei de 
dependència 
 

 El Govern planteja un requeriment per invasió de competències en 
relació amb les bases reguladores de la concessió de subvencions 
en matèria de serveis socials 
 

El  Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries dictamen 
en relació a dues disposicions de la llei de pressupostos generals de l’Estat 
relatives a la Llei de dependència. La primera, relativa al finançament de 
l’aplicació d’aquesta llei, deixa en suspens durant el 2012 la part del que 
correspon al nivell acordat.  Els tres nivells de protecció previstos per la Llei de 
són: el mínim estatal, l’increment bilateral per acord entre l’Administració de 
l’Estat i les comunitats autònomes, i l’addicional autonòmic. El que ara queda 
en suspens és el segon, el nivell acordat, que és la quantitat de diners que 
l’Estat aporta a través de convenis bilaterals amb les comunitats autònomes a 
partir de criteris com la població dependent, la dispersió geogràfica, la 
insularitat o el número d’immigrants retornats, entre altres factors. 
 
El Govern ha quantificat en 77 milions d’euros els diners que l’Estat deixarà 
d’aportar a Catalunya per la Llei de dependència. Malgrat la reducció de les 
aportacions estatals, el Govern de l’Estat manté el deure de les comunitats 
autònomes de garantir, amb el seu propi finançament, les obligacions que 
imposa la llei. A més a més, la nova redacció de la llei introdueix modificacions 
en el calendari que obliguen la Generalitat a fer efectives les prestacions, 
aspecte que vulnera la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de 
serveis socials establerta a l’Estatut. 

 

El  Govern també ha acordat plantejar un requeriment d’incompetència davant 
el Govern de l’Estat en relació amb l’Ordre que regula les bases de la 
concessió de subvencions en matèria de serveis socials. La regulació 
establerta pel Govern de l’Estat no té en compte que l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya atorga a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en 
matèria relativa als serveis socials. El Govern de l’Estat, obviant aquesta 
circumstància, preveu que la convocatòria, gestió i concessió de les 
subvencions sigui realitzada de manera centralitzada des del ministeri, i 
impedeix així l’actuació de les comunitats autònomes pel que fa als projectes 
que es realitzen en el seu territori.  
 
El Tribunal Constitucional ja ha sentenciat en altres ocasions sobre aqueta 
mateixa qüestió a favor de la Generalitat, ja que constitueix una invasió clara 
de les seves competències, i l’Estat incompleix reiteradament la doctrina del 
TC.  
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El Govern destina 425.000 euros al Mercat de Música 
Viva de Vic 2012  

 

 El Mercat de Música Viva de Vic és l’aparador principal per la 
música catalana i una eina de difusió i comercialització de 
productes musicals fets a Catalunya 

 

El Govern ha aprovat concedir una subvenció de 425.000 euros per a la 
realització de l’edició 2012 del Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà 
del 12 al 16 de setembre a Vic (Osona). El Departament de Cultura, a través 
de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), atorgarà aquesta 
subvenció a l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic. 
 
El Mercat de Música Viva de Vic ha esdevingut  un punt de trobada ineludible 
per a professionals del sector de la música, ja que és l’aparador principal per 
la música catalana.  
 
El Govern dóna suport al Mercat de Música Viva de Vic com a eina de difusió i 
comercialització de productes musicals fets a Catalunya, i també com a 
plataforma per donar a conèixer algunes de les propostes més interessants 
del panorama musical.  
 
El mercat vol estimular la relació entre autors, intèrprets, mànagers, 
discogràfiques, editors, promotors, programadors, mitjans de comunicació i 
empreses de serveis. També pretén facilitar el contacte entre tots els 
professionals del sector per tal que intercanviïn informació, i impulsar la 
promoció i contractació de noves propostes musicals. 
 
L’edició d’enguany del Mercat de Música Viva de Vic comptarà amb gairebé 
70 propostes musicals amb les quals es vol donar resposta a les necessitats 
dels programadors i propiciar la compravenda de produccions musicals.  
L’edició de l’any passat del mercat va comptar amb l’assistència de 100.000 
persones i de més de 700 professionals. 
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Altres acords de Govern 
 
El Govern aprova la modificació dels estatuts de la Fundació 
Mobile World Capital 

 

El Govern ha aprovat avui la modificació dels estatuts de la Fundació 
Barcelona Mobile World Capital, l’organisme que gestionarà tots els projectes 
a l’entorn de la capitalitat del mòbil a Barcelona fins al 2018, i ha acordat la 
designació d’un nou representant de la Generalitat com a membre del patronat 
de la Fundació. Els punts dels estatuts de la Fundació que han estat 
modificats són els referents a la composició del patronat, les votacions, la 
Comissió d’Auditoria i la Comissió de Conflictes d’Interès. 
 
La composició del patronat de la Fundació Mobile World Capital passa dels 10 
membres inicials als 15 actuals, ampliables fins a 20. Tal com estava 
establert, són patrons fundadors la Generalitat de Catalunya a través del 
Departament d’Empresa i Ocupació, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme 
a través de l’entitat pública Red.es, l’Ajuntament de Barcelona, la Fira de 
Barcelona, i el GSMA, l’entitat organitzadora del Mobile World Congress i que 
representa els interessos del sector de la telefonia mòbil internacional.  
 
La modificació consisteix en l’ampliació del nombre de membres que 
cadascun d’aquests fundadors pot designar com a patrons de la fundació, que 
fins ara era d’una persona per entitat a més a més del patró fundador i ara 
passa a ser de dues. En el cas de la Generalitat de Catalunya, els membres 
del patronat designats fins ara eren el conseller d’Empresa i Ocupació, 
Francesc Xavier Mena, en qualitat de membre fundador, i el conseller de 
Cultura, Ferran Mascarell. 
 
En aquest sentit, el Govern ha acordat també avui designar com a tercer 
membre del patronat en representació de la Generalitat de Catalunya el titular 
de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, 
Carles Flamerich.   
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Nomenaments 

Lluís Bertran i Saura, secretari general del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals  

Llicenciat en Dret (Universitat de Barcelona i University of Essex, 1991). 
Màster en Direcció i Administració d’Empreses (MBA) per ESADE (1993), 
diplomat en Dret i Institucions Europees pel Ministeri d’Assumptes Exteriors 
(1994), i màster en Estudis Territorials i Urbanisme per la Universitat 
Politècnica de Catalunya (2003). 

Va iniciar la seva carrera professional com a responsable d’expansió 
internacional del Banc Sabadell a Nova York i Miami, i com a adjunt al director 
de Banca d’Empreses. Ha estat advocat als bufets Cuatrecasas i Roca 
Junyent, lletrat del Gabinet Jurídic Central de la Generalitat de Catalunya, 
subdirector d’Assistència Jurídica i Règim Local de la Direcció General 
d’Administració Local. Ha ocupat el lloc de secretari de la Comissió de Govern 
Local, secretari de la Comissió de Delimitació Territorial, vocal de la Comissió 
de Trànsit de Catalunya. Des de 2003 ha dirigit els serveis jurídics de l’Institut 
Català de la Salut i ha estat secretari dels òrgans de govern, direcció i 
participació.  

 


