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El Govern crea el Consell Assessor per a la Transició 
Nacional  
 

• L’òrgan assessorarà l’Executiu en el procés de consulta i en la 
identificació i l’impuls d’estructures d’estat i respon al compromís 
del president Mas amb el dret a decidir del poble de Catalunya 

 
• Adscrit al Departament de la Presidència, estarà format per 

persones de reconegut prestigi que no percebran cap retribució 
 
El Govern ha aprovat avui la creació del Consell Assessor per a la Transició 
Nacional, un òrgan col·legiat format per persones de prestigi reconegut que 
assessorarà l’Executiu en el procés de la consulta i en la identificació i l’impuls 
d’estructures d’estat. El Consell Executiu ha aprovat el decret de creació del 
consell, a proposta de la vicepresidenta del Govern i del conseller de la 
Presidència. 
 
El Consell Assessor per a la Transició Nacional neix del compromís expressat 
pel president de la Generalitat, Artur Mas, durant el debat d’investidura, de dur 
a terme aquesta legislatura una consulta al poble de Catalunya sobre el futur 
polític i nacional del país per garantir el seu desenvolupament econòmic, 
social i cultural i la supervivència, enfortiment i millora del seu estat de 
benestar.  
 
En la línia d’altres consells assessors ja existents en altres matèries 
destacades de l’acció política de l’Executiu, la creació d’aquest consell respon 
a la voluntat del Govern de dotar-se del millor assessorament jurídic i tècnic 
per desenvolupar aquest procés, que tal com va expressar el president Mas, 
s’ha de basar en els principis de diàleg i legalitat i amb la voluntat del màxim 
consens possible. 
 
 
Funcions del Consell Assessor 
 
Les atribucions del Consell seran: 
 

• Analitzar i identificar totes les alternatives jurídiques disponibles sobre 
el procés de transició nacional. 

 
• Assessorar el Govern sobre la identificació de les estructures 

estratègiques per al funcionament futur del Govern i de les institucions 
catalanes, i optimitzar-ne els recursos disponibles. 
 

• Proposar actuacions i impulsar la difusió del procés de transició 
nacional entre la comunitat internacional. 
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• Assessorar el Govern per desplegar les relacions institucionals a 
Catalunya per tal de garantir el conjunt del procés. 

 
L’organisme s’adscriu al Departament de la Presidència i està coordinat pel 
conseller de la Presidència, d’acord amb la vicepresidència del Govern. 
L’integraran un president, un vicepresident, un secretari i entre 6 i 12 vocals.  
 
Estarà format per persones de reconegut prestigi en les diferents disciplines 
vinculades amb el procés, nomenades pel president de la Generalitat. La 
participació al Consell no comportarà cap mena de retribució. 
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El Govern presentarà un requeriment a l’Estat perquè 
incompleix la Llei d’estabilitat pressupostària  
 

• Els objectius de dèficit fixats per a les comunitats autònomes 
contradiuen la llei orgànica aprovada pel Govern espanyol a l’abril 
de 2012 

 
• Si s’apliqués correctament la norma estatal, l’objectiu de dèficit 

imposat a les comunitats per al 2013 seria de l'1,7% en lloc del 
0,7% vigent 

 
El Govern de la Generalitat ha autoritzat avui el Departament d’Economia i 
Coneixement a formular un requeriment al Govern de l’Estat contra els 
objectius de dèficit fixats per les comunitats autònomes. El Govern entén que 
aquests objectius vulneren punts de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, aprovada pel Govern de l’Estat l’abril 
de 2012. 
 
El dèficit pressupostari de les administracions públiques té un component 
estructural (permanent) i un component cíclic, que depèn de la posició en el 
cicle econòmic. La Llei orgànica 2/2012 estipula que les administracions 
públiques assoliran l’estabilitat pressupostària quan no incorrin en dèficit 
estructural.  
 
En la seva disposició transitòria primera, la Llei 2/2012 fixa l’any 2020 com a 
límit perquè totes les administracions estiguin en situació d’equilibri o superàvit 
estructural. Aquesta disposició també especifica que durant el període 
transitori 2012-2020 els objectius de dèficit de les diferents administracions 
s’hauran de repartir cada any en funció dels percentatges de dèficit estructural 
registrats a 1 de gener de 2012. Aleshores, el dèficit estructural de les 
comunitats autònomes suposava el 37,7% del registrat pel conjunt de les 
administracions públiques. 
 
La metodologia per calcular els components cíclic i estructural del dèficit 
pressupostari va ser aprovada pel Govern espanyol el 20 de desembre de 
2012. L'aplicació d’aquesta metodologia als objectius d’estabilitat vigents per a 
les comunitats (dèficit del 0,7% el 2013, del 0,1% el 2014, i superàvit del 0,2% 
el 2015) posa de manifest que aquests objectius vulneren la Llei 2/2012 per 
dos motius: incompleixen el calendari i contradiuen el principi de 
proporcionalitat. 
 
En primer lloc, els objectius fixats impliquen que les comunitats hauran 
d’assolir un superàvit estructural l’any 2014, sis anys abans de l’horitzó 
establert del 2020, i també abans que ho faci l’Administració central.  
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En segon lloc, s'incompleix l'obligació de repartir els objectius de dèficit 
d’acord amb la proporcionalitat del dèficit estructural a 1 de gener de 2012, ja 
que els objectius fixats atorguen a les comunitats una fracció decreixent del 
dèficit estructural cada any. Si la llei s'apliqués correctament, l'objectiu de 
dèficit pressupostari hauria de ser de l'1,7% del PIB per a les comunitats el 
2013 i no del 0,7% actual. Els objectius per al 2014 i el 2015 haurien de ser de 
l’1% i del 0,7%, respectivament.  
 
L'acord aprovat avui estableix que, si transcorregut el límit legalment previst el 
Govern de l’Estat no ha atès el requeriment del Govern de la Generalitat, el 
Departament d’Economia i Coneixement tindrà la possibilitat d’interposar un 
recurs contenciós administratiu davant per incompliment de la llei. 
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El Govern crea un grup de treball per fixar una posició 
sobre la investigació i l’extracció d’hidrocarburs per 
fractura hidràulica  

 
• Serà un equip de treball interdepartamental que elaborarà un 

informe sobre les reserves de gas de pissarra que hi ha a 
Catalunya i valorarà els riscos i oportunitats associats a la seva 
explotació 

 
El Govern ha acordat avui la creació del Grup de Treball sobre la Investigació i 
l’Extracció d’Hidrocarburs per Fractura Hidràulica, un equip interdepartamental 
que elaborarà un informe que permeti a l’Executiu establir un criteri i fixar la 
seva posició a l’hora de prendre decisions sobre aquesta tècnica. El document 
haurà d’estar elaborat en un termini de 3 mesos. 
 
Les recomanacions que es desprenguin del grup de treball ajudaran el Govern 
a prendre les decisions adequades per als interessos de l’economia i la 
societat de Catalunya pel que fa a l’aprofitament del gas de pissarra. 
L’explotació d’aquest hidrocarbur no convencional, que s’efectua mitjançant la 
fractura hidràulica, s’ha generalitzat els darrers anys, però han sorgit dubtes 
sobre els riscos ambientals propis d’aquesta tècnica. 
 
Per això, l’informe haurà de determinar criteris per estimar les reserves de gas 
de pissarra de Catalunya, valorar els riscos i oportunitats associats a la seva 
explotació, i incloure recomanacions per al posicionament del Govern. El grup 
de treball estarà coordinat pel Departament d’Empresa i Ocupació i inclourà 
representants de tots els departaments i organismes de la Generalitat 
relacionats amb l’energia, el medi ambient i el govern local.  
 
La Generalitat de Catalunya és competent per autoritzar els permisos 
d’investigació d’hidrocarburs que es duen a terme al territori català, mentre 
que el permís d’explotació l’atorga l’Estat. De fet, el grup també treballarà 
perquè la Generalitat disposi d’un rol més decisiu en aquest segon aspecte. 
Actualment a Catalunya s’han atorgat tres permisos d’investigació 
d’hidrocarburs (cap d’ells per a la recerca d’hidrocarburs no convencionals) i 
dos més estan en procés de tràmit. 
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El Govern flexibilitza la contractació de professorat 
especialista per a l’FP i les Escoles Oficials d’Idiomes 

  
• El Consell Executiu ha aprovat un decret que modifica els requisits 

per contractar aquests professionals i que permetrà millorar la 
compatibilitat entre la seva activitat docent i la professional a 
l’empresa 

 
El Govern ha aprovat avui un decret que flexibilitza els requisits per a la 
contractació de professorat especialista en centres públics d’ensenyament no 
universitari dependents del Departament d’Ensenyament, especialment en 
l’àmbit de la Formació Professional i les Escoles Oficials d’Idiomes. El decret 
també millora la compatibilitat entre l’activitat docent i la professional a 
l’empresa. 
 
Per a la contractació inicial, cal haver exercit la professió durant un període 
mínim de 2 anys, sense que hagin de ser consecutius, en els 5 anys 
immediatament anteriors a l’inici del contracte. La normativa anterior exigia 
que els 2 anys d’experiència fossin consecutius. Pel que fa a la contractació 
de continuïtat, l’anterior normativa exigia haver exercit simultàniament la 
docència i l’activitat professional, mentre que el nou text estableix un exercici 
suficient de l’activitat professional, sense que sigui imprescindible la 
simultaneïtat.  
 
La modificació s’ha dut a terme davant les dificultats per aplicar el decret 
anterior i la situació actual del mercat laboral.  
 
El professorat especialista es contracta per impartir determinats mòduls o 
matèries dels ensenyaments de Formació Professional, dels ensenyaments 
artístics, dels ensenyaments artístics superiors, dels ensenyaments d’idiomes 
o dels ensenyaments esportius. Amb aquesta figura es dóna resposta a la 
necessitat de disposar de professionals preparats per impartir docència a l’FP, 
en aquells àmbits que no disposen d’una titulació universitària o d’FP 
adequada. 
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El Govern transfereix funcions en matèria de 
muntanya al Consell General de la Vall d’Aran 
 

• El Consell Executiu també ha aprovat l’ampliació dels mitjans 
traspassats en serveis socials i l’aportació econòmica per finançar 
els serveis transferits en matèria de transport regular de viatgers  

 
El Govern ha aprovat avui el decret de transferència de funcions de la 
Generalitat al Consell General de la Vall d’Aran en matèria de muntanya 
(nivologia i allaus). L’acord concreta les funcions que assumeixen les dues 
administracions i estableix el finançament que rebrà l’Aran per fer-se’n càrrec.  
 
El Consell General de la Vall d’Aran assumeix les funcions de predicció, 
seguiment i cartografia de l’activitat d’allaus, així com l’elaboració de 
comunicats de perill d’allaus i el manteniment d’una base de dades, entre 
d’altres. La Generalitat i el Consell col·laboraran en la posada en 
funcionament de nous serveis de predicció local d’allaus al territori aranès i en 
altres àrees properes. 
 
La Generalitat transferirà 25.000 euros anuals al Consell per assumir les 
competències en nivologia i allaus. Per cobrir la mitigació del risc d’allaus a les 
carreteres, rebrà una aportació complementària i única de 20.000 euros. 
Enguany, els imports aniran a càrrec del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
Serveis socials i transport de viatgers 
 
El Govern també ha aprovat un decret amb el qual actualitza l’import que 
transfereix a l’Administració aranesa per gestionar la competència en serveis 
socials, assumida l’any 2003. Així, el Govern amplia en 314.060 euros anuals 
l’import a transferir per garantir el funcionament i el manteniment ordinari de 
les 14 places de nova creació de la Residència i Centre de Dia per a Gent 
Gran Sant Antoni de Vielha. A banda, aportarà 23.000 euros per finançar el 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones a l’Aran. Aquestes partides aniran a 
càrrec del Departament de Benestar Social i Família. 
 
Per garantir un marc estable de finançament i una mobilitat correcta amb 
mitjans de transport públic, l’Executiu ha ampliat en 139.164 euros anuals 
l’aportació econòmica per finançar el servei de transport regular de viatgers. 
Anirà a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat, que també 
transferirà una aportació complementària única amb la mateixa quantia. 
 
Els decrets donen compliment al desplegament de la Llei 16/1990, de 13 de 
juliol, sobre el règim especial de la Val d’Aran, que en l’article 20.3 estableix 
que la Generalitat ha de cedir al Consell General d’Aran competències i 
serveis sobre diverses matèries. 
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El Govern aprova els nous estatuts que regiran 
l’estació d’esquí Vallter 2000 
 

• L’acord és conseqüència de l’entrada de capital públic a 
l’estació d’esquí i muntanya del Ripollès, que ha passat a ser 
controlada majoritàriament per FGC 

 
El Consell Executiu ha aprovat avui els estatuts que regiran l’estació d’esquí i 
muntanya Vallter 2000 a partir de l’entrada de capital públic en aquesta 
societat, que ha passat a ser controlada majoritàriament per l’entitat de dret 
públic Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).  
 
D’aquesta manera, es modifiquen els estatuts que fins ara regien la societat 
per adaptar-los a les peculiaritats inherents a l’entrada de capital públic. 
Concretament, la modificació aprovada afecta 11 articles dels estatuts 
aprovats anteriorment a la Junta General d’Accionistes de 12 de novembre de 
2012.  
 
Així, la societat té ara la condició d’empresa pública de la Generalitat i queda 
subjecte a la normativa pròpia del sector públic de la Generalitat. El seu 
capital social serà de 3,9 milions d’euros, amb accions d’una mateixa classe i 
sèrie, que confereixen els mateixos drets i obligacions als seus propietaris.  
 
 
Un nou impuls per a Vallter 2000 
 
L’octubre passat el Govern va autoritzar Ferrocarrils a adquirir una participació 
de com a mínim el 51% del capital social de la societat mercantil Vallter SA, 
per un import de 2,4 milions d’euros, amb l’objectiu de donar viabilitat a 
l’empresa i mantenir l’activitat d’explotació de l’estació d’esquí. 
  
Ubicada al municipi de Setcases, Vallter 2000 representa un dels principals 
motors econòmics del Ripollès, amb una generació important de llocs de 
treball directes i indirectes. 
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El Govern dóna suport a la candidatura de Vic com a 
ciutat creativa de la gastronomia per la UNESCO 
 

• L’assoliment del reconeixement situarà la ciutat i el conjunt de 
Catalunya com a centre mundial de la cuina creativa, amb 
beneficis importants en la gastronomia, el turisme, el comerç i 
l’agroindústria 

 
El Govern ha acordat avui donar suport a la candidatura perquè la ciutat de 
Vic sigui declarada ciutat creativa de la gastronomia per la UNESCO. Aquesta 
decisió s’emmarca en el conjunt d’actuacions del Govern en matèria de 
promoció i divulgació de la gastronomia catalana com a element de qualitat i 
singularitat de la indústria turística i agroalimentària del país.  
 
En el marc d’aquesta política de promoció exterior de la gastronomia catalana, 
el Govern valora les iniciatives sorgides de la societat civil del territori i del 
sector gastronòmic. Una d’aquestes iniciatives ha estat la que ha presentat el 
Gremi d’Hostaleria d’Osona, amb el suport de l’Ajuntament de Vic, per 
presentar la candidatura com a ciutat creativa de la gastronomia que atorga la 
UNESCO. 
 
La Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO és un programa que posa en 
contacte ciutats perquè puguin compartir coneixements, experiències i 
habilitats directives i tecnològiques. El programa es divideix en set categories: 
literatura, cinema, música, artesania i art popular, disseny, art digital i 
gastronomia. 
 
L’assoliment d’aquest reconeixement suposarà situar la ciutat de Vic, la 
comarca d’Osona i el conjunt de Catalunya com a centre mundial de la cuina 
creativa, amb beneficis directes i indirectes importants en el camp 
gastronòmic, turístic, comercial i agroindustrial. 
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Altres acords del Govern 
 
Conveni entre el Govern i l’Estat per gestionar el programa operatiu del 
sector pesquer 
 
El Govern ha aprovat avui la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el 
Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i l’Administració de la Generalitat 
per concretar la participació de l’Administració catalana en la gestió de 
determinades funcions del Programa Operatiu per al Sector Pesquer Espanyol 
que té assignades el FEGA. L’organisme intermedi de certificació de la 
Generalitat serà l’encarregat de dur a terme tot el procediment i requisits de 
certificació dels ajuts europeus.  
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Nomenaments 
 
Departament de Salut  
 
Roser Vallès i Navarro, directora general d’Ordenació i Regulació 
Sanitàries  
 
Nascuda a Terrassa l’any 1966.  
 
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i especialista en Medicina Familiar i Comunitària. 
 
Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries per la Fundació Dr. Robert – UAB i 
diplomada en Salut Pública per l’Institut d’Estudis de la Salut. 
 
Ha exercit com a metge de família a l’Atenció Primària entre els anys 1993 i 
2011.  
 
Ha estat Regidora de Serveis Socials, Família i Sanitat i tercera tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Vilassar de Mar entre els anys 2007 i 2011. 
 
Ha dirigit diversos programes de prevenció i promoció de la salut, entre els 
quals destaca la Comissió d’Estils de Vida Saludables de Vilassar de Mar, 
reconeguda el 2010 amb el Premi PAAS en l’àmbit comunitari de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 
 
Ha impulsat la creació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya adscrit 
al Departament de Salut, on des de l’any 2012 ha exercit com a secretària i 
coordinadora. 
 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 
Mercè Jou i Torras, directora general de Relacions Laborals i Qualitat en 
el Treball  
 
Nascuda a Olesa de Montserrat l’any 1962. 
 
És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
Barcelona (UB) i màster en Direcció Pública (EMPA) per ESADE. Ha realitzat 
el curs Pensar el Lideratge a la Càtedra de Lideratges i Governança 
Democràtica d’ESADE. 
 
Des de l’any 1986 i fins al 2011 ha ocupat diversos càrrecs al Departament de 
Treball, primer a la Direcció General de Cooperatives i Societats Anònimes 
Laborals, després com a subdirectora general al Gabinet Tècnic i, finalment, al 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Igualment ha estat avaluadora 
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externa de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya i 
membre del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 
 
Col·legiada al Col·legi d’Economistes de Catalunya, des del 1996 és membre 
del club de conjuntura d’aquesta institució i representant de l’organisme a la 
Comissió dels estudis de Grau en Economia de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de la UB. 
 
Des de l’any 2003 és regidora de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i 
diputada al Parlament de Catalunya des de la IX Legislatura (2010-2012).  
 
És també autora de diversos articles i llibres sobre política econòmica, 
ocupació i treball.  
 
 
 
 


