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El Govern manté les mesures de l’any 2012 en matèria 
de retribució dels empleats públics  
 

• Es manté la reducció de la retribució equivalent a una paga 
extraordinària, una mesura que s’emmarca en la situació 
pressupostària de la Generalitat de Catalunya com a conseqüència 
dels incompliments del Govern de l’Estat i de les obligacions de 
fer front al deute 
�

• Els treballadors amb incapacitat temporal tindran dret a percebre 
el 100% de les retribucions quan impliqui una intervenció 
quirúrgica o una hospitalització. També cobraran el 100% de les 
retribucions les incapacitat temporals derivades de processos 
oncològics 

 
El Govern ha aprovat avui mantenir les mesures de l’any 2012 en matèria de 
retribució dels empleats públics en la mateixa quantia que als pressupostos de 
l’any passat, amb la reducció de la retribució equivalent a una paga 
extraordinària. La mesura s’emmarca en la situació pressupostària provisional 
de la Generalitat de Catalunya, com a conseqüència dels incompliments del 
Govern de l’Estat i l’obligació de fer front al deute.  
 
A partir d’ara s’ha de determinar com s’establirà la mesura (de manera lineal, 
progressiva, amb mínims exempts,...). L’afectació que preveu el Govern serà 
en els mesos de juny i desembre amb el 50% de la reducció en cada mes. Cal 
prendre aquesta mesura aquest febrer per raons tècniques de meritació, sens 
prejudici que després pugui ser objecte d’adequació o modificació en la llei de 
pressupostos. 
 
Respecte a les retribucions per causa d’Incapacitat Temporal, el Govern ha 
aprovat que hi haurà dret a percebre el 100% de les retribucions quan la 
situació d'incapacitat temporal impliqui una intervenció quirúrgica o una 
hospitalització, encara que tinguin lloc en un moment posterior a I'inici de la IT, 
sempre que correspongui a un mateix procés patològic. Les intervencions 
quirúrgiques que donen lloc a aquesta prestació complementària són aquelles 
que requereixen repòs domiciliari, sempre que derivi de tractaments inclosos a 
la cartera bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut. Així mateix, hi 
haurà dret a percebre el 100% de les retribucions en els supòsits d'incapacitat 
temporal derivats de processos oncològics. 
  
Aquestes mesures tindran efectes retroactius a 15 d'octubre de 2012. 
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El Govern reforça l’Oficina de Supervisió de la 
Contractació Pública 
 

• Aprova el decret de reestructuració del Departament de la 
Presidència, que revisa les funcions de l’Oficina. Seran, entre 
d’altres, establir directrius als departaments i entitats del sector 
públic de la Generalitat per incrementar la transparència; fomentar 
l’ús del procediment obert; fer accessible la informació a la 
ciutadania o incrementar l’elaboració i difusió d’informes sobre la 
contractació pública 
 

• La mesura s’emmarca en el document de propostes resultant de la 
segona cimera per a la regeneració democràtica, que situa com a 
segon eix d’actuació la contractació pública i la reforma de 
l’Administració 

 
El Govern ha aprovat reforçar el paper de l’Oficina de Supervisió i Avaluació 
de la Contractació Pública, un instrument creat fa dos anys per l’Executiu per 
vetllar per l’aplicació del principi de transparència administrativa en la 
contractació pública. El Consell Executiu ha donat avui llum verd al decret de 
reestructuració del Departament de la Presidència, que revisa les funcions 
d’aquest organisme, pioner a nivell europeu. La mesura va en la línia del 
document de propostes consensuat en la segona cimera per a la regeneració 
democràtica, encapçalada pel president de la Generalitat. 
 
Durant els seus dos primers anys de funcionament, l’Oficina de Supervisió i 
Avaluació de la Contractació Pública ha esdevingut un òrgan de seguiment, de 
transparència i d’orientació de la contractació pública de l’Administració de la 
Generalitat. El Govern ha acordat ara potenciar aquesta figura davant del seu 
balanç positiu. 
  
Les funcions de l’Oficina, que afecten la contractació pública de l’Administració 
de la Generalitat i el seu sector públic, són les següents: 
 

• Vetllar per l’aplicació del principi de transparència administrativa i 
proposar les mesures tendents a la seva millora i efectivitat. 

 
• Proposar i impulsar les disposicions generals i els acords necessaris 

per a la millora continuada de la contractació i fer-ne el seguiment. 
 

• Assessorar sobre els continguts dels projectes de disposicions de 
caràcter general. 

 
• Dirigir les actuacions relacionades amb els objectius establerts per la 

normativa vigent o derivats de la competència de coordinació que 
exerceix el Departament de la Presidència en aquesta matèria.  
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• Proposar els canvis a introduir en l’àmbit de la contractació pública per 

millorar els aspectes administratius, tècnics i econòmics que es 
considerin adients, especialment per a la seva simplificació, eficiència i 
facilitació de l’accés a la contractació. 

 
• Vetllar pel compliment de la normativa vigent i garantir la introducció de 

millores en els procediments, processos i sistemes de gestió i 
organització de la contractació pública. 

 
• Establir directrius i unificar criteris d’actuació. 

 
• Analitzar, supervisar i controlar els procediments, processos i sistemes 

de gestió i organització, sens perjudici de les funcions que 
corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

 
• Dirigir i coordinar els mitjans electrònics en la contractació pública, sens 

perjudici de les funcions de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que 
seran executades d’acord amb les directrius de l’Oficina. 

 
• Promoure que la contractació pública contribueixi a desenvolupar 

polítiques d’interès general, com el foment de la inserció social i la 
col·laboració amb les entitats del Tercer Sector, i l’accés a la 
contractació pública de les pimes. 

 
• Donar suport a la Secretaria del Govern en l’exercici de la seva funció 

de supervisar i coordinar les actuacions en aquesta matèria, i facilitar 
l’exercici d’aquesta funció. 

 
• Elaborar i elevar al Govern informes sobre la gestió contractual de la 

Generalitat. 
 
El reforçament de l’Oficina s’emmarca en el document de propostes resultant 
de la segona cimera per a la regeneració democràtica, celebrada la setmana 
passada al Palau de la Generalitat, i que situa com a segon eix d’actuació la 
contractació pública i la reforma de l’Administració. Entre les mesures 
proposades en aquest document hi ha la consolidació de la Plataforma de 
Contractació Pública, la publicació de totes les adjudicacions de contractes 
públics efectuats per la Generalitat al seu portal web o la garantia de màxima 
transparència i concreció dels criteris per a l’adjudicació de contractes. 
 
Reestructuració del Departament 
 
A banda de reforçar el paper de l’Oficina, el decret aprovat avui adapta 
l’estructura del Departament a la figura de conseller de la Presidència i 
l’adequa als criteris d’austeritat i d’eficiència. El nou organigrama, que no 
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suposa cap increment d’estructura ni de despesa del Departament, preveu 
una reducció de dos llocs de treball eventuals i un estalvi de 145.000 euros. 
Així, es crea el Gabinet del Conseller i es modifiquen atribucions de funcions i 
dependències orgàniques d’acord amb els criteris de racionalitat organitzativa 
i simplificació administrativa. La Secretaria d’Afers Exteriors passa a 
denominar-se Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea i té com a 
funció principal dirigir, impulsar i coordinar l’acció exterior del Govern i la seva 
representació exterior. 
 
El decret aprovat contribueix a una major transparència i simplicitat de les 
normes i a disminuir la dispersió normativa existent. De fet, amb l’aprovació 
del document queda derogat totalment el Decret 325/2011, de 26 d’abril, de 
reestructuració del Departament de la Presidència.  
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El Govern aprova una nova regulació de les 
reclamacions en l’àmbit del consum perquè els 
consumidors puguin defensar els seus drets amb més 
garanties i fermesa  
 

• El Consell Executiu aprova el decret que regula els fulls oficials de 
queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum 
 

• Obliga les professions col·legiades a tenir fulls de queixa, 
reclamació o denúncia (àmbits fins ara exempts), tret de les 
exercides per fedataris públics o personal amb potestats 
públiques  
 

• Introdueix el concepte de queixa i redefineix els conceptes de 
reclamació i denúncia per tal d’adequar-los als problemes 
detectats en el dia a dia de les relacions de consum 

�

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret que regula els fulls 
oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, així com 
el procediment per a la seva tramitació. D’aquesta manera s’estableix un 
procediment harmonitzat, sistemàtic i alhora senzill, perquè els consumidors 
puguin formular fàcilment i de manera immediata les seves queixes, 
reclamacions o denúncies sobre una activitat o servei quan pateixin alguna 
incidència, esdeveniment o circumstància que alteri el funcionament normal en 
les relacions de consum. 
 
El decret aprovat pretén superar els problemes tècnics detectats per l’aplicació 
del decret anterior i adaptar la normativa a la nova realitat jurídica, econòmica 
i social actual. 
 
 
Les novetats principals del text són les següents: 
 

• Introdueix el concepte de queixa dins de la regulació dels fulls oficials i 
redefineix els conceptes de reclamació i denúncia.  
 

Queixa: posar en coneixement de l’empresa o de l’Administració 
uns fets que, malgrat no ser constitutius d'infracció administrativa, 
poden servir per millorar la qualitat dels béns i serveis que 
s’ofereixen al mercat. 
 
Reclamació: el consumidor sol·licita obtenir la reparació d’un dany, 
l’anul·lació d’una prestació, el rescabalament de quantitats, la 
rescissió d’un contracte i/o l’anul·lació d’un deute.  
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Denúncia: el consumidor vol posar en coneixement de 
l'Administració uns fets, esdeveniments o circumstàncies que poden 
ser constitutius d'infracció administrativa, per tal que 
administracions públiques competents, si escau, els investiguin i 
actuïn d’ofici per corregir la conducta infractora i, d’aquesta manera, 
defensin els interessos generals de les persones consumidores. 

 
• Obliga les professions col·legiades a tenir fulls de queixa, reclamació o 

denúncia (àmbits fins ara exempts), tret d’aquelles que exerceixin 
fedataris públics o personal amb potestats públiques, sempre que sigui 
retribuït per aranzel.  
 

• Té en compte les modalitats de relació de consum en les quals no hi ha 
presència física simultània del consumidor i l’empresari.  
 

• Estableix un sistema de tramitació diferent dels fulls en funció de si és 
una queixa, una reclamació o una denúncia.  
 

• En cas que els consumidors hagin patit alguna incidència, 
esdeveniment o circumstància que hagi afectat la seva relació de 
consum, s’han de dirigir d’entrada a l’empresari, que ha de donar 
resposta a la queixa o reclamació formulada en el termini màxim d’un 
mes.  
 

• Tenint en compte les funcions pròpies atribuïdes a les organitzacions 
de persones consumidores d’acord amb allò que recull la Llei 22/2010, 
de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya i als col·legis 
professionals, de conformitat amb el que preveu la Llei 7/2006, de 31 
de maig, de col·legis professionals, se’ls faculta a ambdós, juntament 
amb els òrgans competents de les administracions públiques 
corresponents, per tramitar les queixes i reclamacions que formulin les 
persones consumidores.  
�

Amb aquest nou decret el Govern vol donar compliment a la Llei 22/2010, de 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, que amplia, actualitza i millora 
els drets dels consumidors i unifica en un únic text legal tota la normativa que 
estava dispersa en aquesta matèria. 

�
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El Govern regula el registre d’entitats que gestionen 
els drets de propietat intel·lectual, pas previ a la 
creació d’una societat de drets d’autor catalana 
 

• Amb la creació del registre, el Govern dóna compliment a l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i respon al compromís amb el sector 
cultural del país 
 

El Govern ha aprovat el decret que regula l’accés al Registre d’entitats de 
gestió de drets de propietat intel·lectual de Catalunya, aprovat l’any passat, 
com a pas previ imprescindible per a la creació d’una societat de drets de 
propietat intel·lectual a Catalunya. El text aprovat, que dóna compliment a 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, respon al compromís del Govern amb 
artistes de diferents àmbits culturals del país sobre la possibilitat de 
desenvolupar una societat de drets d’autor catalana.  
 
El decret aprovat avui desplega l’article 155 de l’Estatut, segons el qual la 
Generalitat té competència executiva en matèria de propietat intel·lectual per 
als registres de drets generats a Catalunya o de persones que hi tenen 
residència habitual, i per a la protecció d’aquests drets. El text regula 
l’autorització i la revocació de les entitats que gestionen els drets d’autor, que 
actuïn majoritàriament a Catalunya; les tasques d’inspecció i control de la 
seva activitat, i el Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat 
intel·lectual., que permetrà disposar d’un inventari actualitzat sobre aquestes 
entitats.  
 
Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual són entitats sense 
ànim de lucre que gestionen els drets d'explotació o altres de caràcter 
patrimonial, per compte i en interès de diversos autors o d’altres titulars de 
drets de propietat intel·lectual. Actualment a l’Estat espanyol hi ha 8 entitats 
d’aquestes característiques, entre les quals hi ha l’SGAE, CEDRO o VEGAP. 
 
 
Els drets de la propietat intel·lectual a Catalunya 
 
Fins ara, Catalunya comptava amb un Registre de la Propietat Intel·lectual, on 
es registren drets sobre obres (científiques i literàries), composicions musicals, 
obres teatrals, coreografies, obres cinematogràfiques i audiovisuals, 
escultures, pintures, dibuixos, gravats, litografies, historietes gràfiques, 
fotografies i obres plàstiques, pàgines web...  
 
Amb la creació del Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de 
propietat intel·lectual de Catalunya, ara també es possibilita que a Catalunya 
es registrin no només les obres, sinó també les societats que gestionin els 
drets de propietat intel·lectual a Catalunya. 
 


