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El Govern avançarà 42,8 milions de fons propis per 
garantir la inserció sociolaboral de les persones amb 
discapacitat  
 

• Aquests ajuts es financen amb fons de la Conferència Sectorial 
d’Ocupació i d’Afers Laborals de l’Estat, però encara no s’ha 
reunit i, per tant, no s’han assignat ni distribuït els fons 

 
• El Govern ha decidit avançar la quantia per poder garantir els 

ajuts, tenint en compte el context actual i el sector al qual van 
dirigides les subvencions  
 

• Amb aquesta aportació es garantirà el pagament del 50% del Salari 
Mínim Interprofessional dels treballadors discapacitats dels 
Centres Especials de Treball, una peça clau de l’economia social, 
sostenible i competitiva 

 
El Govern de la Generalitat garantirà la inserció sociolaboral de les persones 
amb discapacitat avançant un total de 42,8 milions d’euros de fons propis. 
Aquests ajuts es financen amb fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i 
d’Afers Laborals de l’Estat però, a dia d’avui, aquesta conferència encara no 
s’ha reunit i, per tant, no s’han assignat i distribuït els fons finalistes 
corresponent a l’any 2013 a les comunitats autònomes.  
 
Tenint en compte el context econòmic actual i el sector al qual va dirigit aquest 
ajut, el Govern ha decidit avançar fons propis per a aquestes subvencions i 
poder garantir així el pagament dels ajuts dels mesos de gener i posteriors de 
l’any 2013. Aquesta és l’única convocatòria de polítiques actives que es 
publicarà mentre no arribin els fons estatals. 
 
Amb aquesta aportació, la Generalitat podrà garantir el pagament del 50% del 
Salari Mínim Interprofessional dels treballadors discapacitats dels Centres 
Especials de Treball (CET), així com el salari dels tècnics que donen suport 
als discapacitats en l’adaptació a la feina.  
 
Els CET són una peça clau de l’economia social, sostenible i competitiva. La 
seva finalitat és crear llocs de treball estables, adequats a la realitat del mercat 
laboral i al món de l’empresa. Són també un mitjà d’integració de persones 
amb discapacitat al règim de treball ordinari. Aquests centres han de comptar 
a la seva plantilla amb un mínim del 70% de treballadors amb un grau de 
discapacitat de més del 33%.  
 
Actualment a Catalunya hi ha 211 centres que donen feina al voltant de 
12.300 persones amb discapacitat.  
 



 

�

����������	�
������������2013  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

3

El Govern millora la prestació econòmica d’incapacitat 
temporal del personal de la Generalitat 
 

• Els empleats públics percebran el 100% de la retribució en cas 
d’hospitalització, intervenció quirúrgica i processos oncològics 

 
• El decret llei que ha aprovat el Consell Executiu amplia fins a cinc 

les excepcions en què el personal públic rebrà la totalitat del sou 
en cas de baixa laboral, que inclou l’embaràs i els casos de 
violència de gènere 

 
El Govern ha aprovat avui el decret llei que modifica el règim de millores de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats 
públiques catalanes. El text reconeix els supòsits d’hospitalització, intervenció 
quirúrgica i processos oncològics com a excepcions en què els empleats 
públics percebran la totalitat de la retribució en cas d’incapacitat transitòria. 
Aquestes excepcions se sumen a les que ja reconeixia el Decret llei 2/2012, 
de 25 de setembre, que són les incapacitats temporals durant l’embaràs o en 
situacions de violència de gènere degudament acreditades. 
 
D’aquesta manera, els empleats públics podran assolir fins a la totalitat de les 
seves retribucions en els supòsits en què la situació d’incapacitat temporal 
impliqui una intervenció quirúrgica o una hospitalització, encara que tinguin 
lloc en un moment posterior a l’inici de la situació d’incapacitat, sempre i que 
correspongui a un mateix procés patològic. També percebran el 100% de les 
seves retribucions fixes i periòdiques els empleats que estiguin sotmesos a 
tractaments com a conseqüència de processos oncològics. 
 
La mesura té efectes retroactius i és d’aplicació a les situacions d’incapacitat 
temporal iniciades a partir del 15 d’octubre de 2012, data en què va entrar en 
vigor del decret llei 2/2012, de 25 de setembre. En aquest sentit, el decret llei 
preveu un termini de tres mesos perquè els beneficiaris de la mesura puguin 
sol·licitar el complement que han deixat de percebre fins al 100% de les 
retribucions fixes i periòdiques que cobraven el mes anterior a l’inici de la 
incapacitat.  
 
 
 



 

�

����������	�
������������2013  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

4

El Govern presenta quatre recursos al TC per 
vulneració de competències de l’Estat en matèria de 
tributs, comerç, polítiques d’ocupació i dependència 
 

• Acorda presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei 
estatal que fixa un tipus impositiu zero per als dipòsits bancaris 
 

• També recorrerà el Reial decret llei espanyol que vulnera 
competències en matèria d’horaris comercials i la Llei dels 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2013, que reserva al 
Govern espanyol la gestió centralitzada en polítiques d’ocupació  
 

• Recorre la suspensió de l’aportació de l’Estat a la Llei de la 
dependència per als anys 2012 i 2013 

 
El Consell Executiu ha acordat avui presentar quatre recursos 
d’inconstitucionalitat contra la llei espanyola que fixa un impost a tipus zero 
per als dipòsits bancaris i contra diverses normatives que vulneren les 
competències de la Generalitat en matèria de regulació d’horaris comercials, 
polítiques actives d’ocupació i dependència. El Govern ha decidit presentar els 
recursos després que no s’hagi arribat a cap acord amb l’Estat a través de la 
negociació bilateral promoguda per la Generalitat, i que el Consell de 
Garanties Estatutàries hagi dictaminat la vulneració de competències per part 
del Govern espanyol en totes aquestes normes. 
 
Impost espanyol sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
 
El Govern presentarà un recurs d’inconstitucionalitat contra l’article 19 de la 
Llei estatal 16/2012, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries 
adreçades a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat 
econòmica, que estableix un impost de tipus zero sobre els dipòsits bancaris 
en les entitats de crèdit. Segons el dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, el text vulnera els articles 156.1 i 157.3 de la Constitució 
espanyola, l’article 203.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i el principi de 
lleialtat institucional. L’Executiu català entén que l’impost, sense efectivitat 
recaptatòria, comporta un menyscabament de la competència de la 
Generalitat per establir els seus tributs propis. A més, la seva creació pot 
haver vulnerat el dret fonamental de participació política dels ciutadans a 
través dels seus representants, ja que l’article es va incorporar amb una 
esmena durant la tramitació del projecte de llei al Senat, amb un debat 
parlamentari molt limitat. 
 
Horaris comercials  
 
El Govern presentarà un recurs al TC contra els articles 27 i 28 del Reial 
decret llei 20/2912, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
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pressupostària i de foment de la competitivitat, per envair competències de la 
Generalitat en matèria de comerç i pel seu impacte negatiu en el model social 
i comercial de Catalunya. La norma espanyola estableix l’ampliació de l’horari 
comercial fins a 90 hores setmanals, l’ampliació del nombre de festius i la 
liberalització horària dels establiments de fins a 300m2 de tots els sectors del 
comerç. La normativa catalana d’horaris comercials estableix un màxim de 72 
hores setmanals d’obertura comercial, de dilluns a dissabte, amb un màxim de 
12 hores diàries. La llei catalana autoritza l’obertura d’un màxim de 8 festius a 
l’any i preveu amplis supòsits d’excepcions en funció del producte 
comercialitzat o la localització de l’establiment.  
 
Polítiques actives d’ocupació 
 
El Govern també presentarà un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
disposició vuitanta-unena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, que atribueix al Servei 
Públic d’Ocupació Estatal la gestió centralitzada de les mesures, accions i 
programes d’ocupació previstos a la Llei 56/2003, de 16 de desembre.  
 
A més, la disposició estableix la no-distribució territorial entre comunitats de 
dotacions pressupostàries destinades a les polítiques actives d’ocupació. 
Exclou, per tant, la Generalitat, sense tenir en compte que l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat ha de participar en els 
plans o les activitats de formació que superin l’àmbit territorial de Catalunya, 
així com en la determinació del caràcter no territorialitzable de les subvencions 
estatals i en la seva gestió i tramitació. 
 
Dependència 
 
El Govern també ha acordat presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
disposició addicional vuitanta-quatrena de la Llei dels Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2013 i contra la disposició addicional quarantena i la final 
vuitena de la Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, que 
suspenen l’aportació de l’Estat a la Llei de la dependència, vulnerant així els 
principis de lleialtat institucional i autonomia financera.  
 
Aquestes disposicions suspenen per als anys 2012 i 2013 l’aplicació dels 
preceptes que regulen el finançament estatal del nivell acordat de la Llei de la 
dependència, però mantenen el deure de la Generalitat de finançar la 
prestació del servei amb els seus propis recursos. El nivell acordat és la 
quantitat que aporta l’Estat a través de convenis bilaterals amb les comunitats 
i que té en compte criteris com la població dependent, la dispersió geogràfica, 
la insularitat o el nombre d’immigrants retornats, entre d’altres. El 2011, el 
darrer any que va estar actiu el nivell acordat, Catalunya va rebre 48,1 milions 
a través d’aquest concepte.  
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Altres acords del Govern 
 
El Govern amplia un acord amb la Universitat d’Andorra que permet que 
l’alumnat andorrà conegui el sistema educatiu català 
 
El Govern ha aprovat avui ampliar l’acord de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament i la Universitat d’Andorra, que permet que els 
estudiants de Psicologia del centre andorrà realitzin pràctiques als serveis 
educatius de la Generalitat i coneguin el sistema educatiu català. L’acord 
marc, que es va signar el 30 de juny de 2011, es renova anualment i té com a 
objectiu que els estudiants s’apropin a la realitat educativa a través de 
pràctiques i, alhora, adquireixin la major competència possible per a la seva 
professió. El Departament d’Ensenyament es compromet a facilitar les places 
de pràctiques disponibles a l’alumnat i a designar una persona del Servei 
Educatiu responsable de cada estudiant en pràctiques. La Universitat 
d’Andorra, de la seva banda, es compromet a designar el professorat que serà 
responsable de l’alumnat a la universitat, a oferir assessorament als tutors de 
les pràctiques i a emetre un certificat que acrediti la tasca realitzada pels 
tutors dels Serveis Educatius. El conveni estarà vigent fins al curs 2014-2015, 
tot i que serà prorrogable si hi ha acord entre les dues parts. 
 
El Govern aprova el Decret que modifica el Consell d’Administració de la 
EAJA  
 
El Govern ha donat el vistiplau a la modificació del Decret 108/2012, que 
regula l’organització, l’estructura i el funcionament de l’Entitat Autònoma del 
Joc (EAJA). El text canvia l’article 4.2.c) que fa referència a la composició del 
Consell d’Administració de l’EAJA. A banda dels càrrecs de president i de 
conseller delegat que ja existien amb anterioritat, el text redefineix el perfil dels 
cinc vocals que formaran part d’aquest òrgan directiu. Els vocals seran els 
següents: el secretari general del Departament de Benestar Social i Família, el 
responsable de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i 
Coneixement, el director general de Turisme i dues persones vinculades a la 
Direcció General de Tributs i Joc o a la Secretaria d’Hisenda. Aquest canvi 
adapta l’estructura de l’EAJA al nou organigrama del Departament d’Economia 
i Coneixement, que va crear la Secretaria d’Hisenda, a la qual s’adscriu 
l’Entitat del Joc. 
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Nomenaments 
 
El Govern ha aprovat els nomenaments següents: 
 
Departament de la Presidència 
 
Jaume Domingo i Planas, director general de l’Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya 
 
Nascut al Vendrell l'any 1962. 
 
Formació en Administració local i Gestió pública. Ha desenvolupat bona part 
de la seva vida laboral en l’àmbit municipal. Regidor a l’Ajuntament del 
Vendrell des de l’any 1991, on ha ocupat diverses àrees, com medi ambient, 
serveis públics, esport, policia i governació, règim intern i convivència i 
civisme. 
 
També ha estat conseller comarcal del Consell Comarcal del Baix Penedès 
(1999-2011) i diputat a la Diputació de Tarragona (2003-2007). Entre 2003 i 
2011 ha presidit l’empresa municipal Aigües de Tomoví. Durant la darrera 
legislatura ha estat diputat al Parlament de Catalunya, vicepresident de la 
Comissió de Cultura i Llengua i membre de la Comissió d’Igualtat de les 
persones.  
 
Des de l’any 2008 és també el president de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya. 
 
Departament d’Empresa i Ocupació 
 
Jordi Miró i Meix, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball 
 
Nascut a Barcelona l’any 1959. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i màster en 
Polítiques Públiques de Seguretat per la UOC-Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC).  
 
Funcionari de la Generalitat des del 1985. Ha prestat serveis en diferents 
departaments (Presidència, Justícia, Governació, i Interior). També ha 
treballat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i ha realitzat diverses 
activitats docents a l’Escola de Policia de Catalunya i a la Universitat de 
Barcelona. 
 
Des del mes de gener de 2011 era el director general de l’Entitat Autònoma 
del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP). 


