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El Govern aprova el decret que perfila els llocs de
treball docents per millorar la qualitat del sistema
educatiu i afavorir l’èxit escolar


El projecte educatiu se situa en el centre del sistema per a una
nova escola pública



El decret defineix les competències del director de centre com a
cap de tot el personal, que podrà proposar fins el 50% de places
específiques per a millorar l’aplicació del projecte educatiu



Un dels mèrits que agafarà importància és el nivell B2 d’anglès,
que permetrà poder impartir una assignatura o part d’ella en
anglès



Una altra novetat és que els docents novells hauran de superar un
període de prova de quatre mesos

El Govern ha aprovat el decret pel qual es regulen els procediments per definir
el perfil i la provisió dels llocs de treball docents amb l’objectiu de millorar la
qualitat del sistema educatiu i afavorir l’èxit escolar. El decret, que situa el
projecte educatiu en el centre del sistema per una nova escola pública, preveu
la figura del director de centre com a cap de tot el personal, que podrà
proposar fins a un 50% de places específiques. Entre aquestes places és
previst que prenguin força aquelles per les quals caldrà tenir un nivell d’anglès
adequat al marc europeu (B2) que permeti impartir una assignatura o part
d’ella en aquesta llengua.
Es tracta de la tercera normativa de desplegament de la Llei d’educació de
Catalunya (LEC) en relació amb l’organització dels centres educatius públics
que completa els decrets d’autonomia i de direcció aprovats l’any 2010.
Els principals continguts que regula són les competències dels òrgans
centrals, territorials i de les direccions dels centres públics en la definició dels
perfils docents dels llocs de treball, i els diferents sistemes de provisió dels
llocs de treball docents. També desenvolupa la intervenció de les direccions
en el nomenament del personal interí o substitut docent i altres aspectes
tècnics com els mèrits a valorar en els concursos de provisió o la remoció del
lloc de treball per avaluació negativa de l’acompliment del lloc de treball. El
decret inclou un increment del control i del retiment de comptes en la gestió de
personal per a una major transparència durant el procés.
El director del centre, a més de proposar la plantilla de llocs de treball i
intervenir directament en la definició dels perfils d’aquests llocs, també
participarà en determinats procediments de selecció de personal funcionari provisió per concurs específic i de provisió especial- i en el nomenament del
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personal interí o substitut docent. El director podrà proposar, com a màxim, un
50% dels llocs específics, sempre tenint en compte el projecte educatiu del
centre. Amb aquestes funcions el decret preveu que el director pugui adaptar
la plantilla docent al projecte educatiu del centre.
Nous mèrits i període de prova
Amb l’aprovació d’aquest decret, en els concursos de provisió es valoraran
nous mèrits, afegits al de l’antiguitat, per poder donar resposta a les
necessitats dels centres i als seus projectes educatius. Per exemple,
l’avaluació positiva en l’exercici de la docència, els graus assolits en la carrera
professional docent, l’actualització científica i didàctica, la participació en
projectes educatius, la polivalència en més d’una especialitat docent o el
coneixement de llengües estrangeres.
La norma també preveu la incorporació d’un període de prova de quatre
mesos –amb un temps mínim d’un mes– que hauran de superar els mestres i
professors novells que no tinguin experiència en l'àmbit públic per acreditar la
seva idoneïtat en l’exercici docent. El director farà l’avaluació i emetrà
l’informe corresponent i, en cas que l’avaluació sigui negativa, la inspecció
haurà d’avaluar la idoneïtat de l’interí o substitut sobre l’activitat docent. En
cas que l'informe de la inspecció sigui negatiu, quedaria exclòs de la borsa de
treball durant el curs següent, i hauria de superar una prova específica de
coneixements i un nou període de prova.
Aquest decret és la tercera normativa de desplegament de la LEC en matèria
d’organització dels centres educatius públics que completa els decrets
d’autonomia i de direccions dels centres públics que es van aprovar el 2010,
atès que concreta els procediments i criteris en què els centres han de
participar en la definició de llocs de treball i en la gestió de personal. També
descentralitza en la direcció una part molt important de la gestió de personal
docent.
A banda d’estar previst en la LEC, el decret s’emmarca dins de la reforma de
l'Administració de la Generalitat, eix del Pla de Govern. Concretament, en l’eix
3, que tracta el desenvolupament progressiu d’un nou model de polítiques de
recursos humans en el si de la Generalitat, i en l’eix 6, sobre el disseny i
posada i en marxa d’un pla corporatiu d’innovació i talent. En aquest sentit,
destaca la importància de la gestió del talent, factor clau en el nou decret, que
incorpora el principi d'idoneïtat en els processos de selecció i provisió, i
l’avaluació dels perfils per competències.
La normativa també s’ajusta a l’Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar. Pla
per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018, presentat el juny
del 2012. Està lligada als següents eixos del Pla: al primer, de la
professionalització de la docència; al quart, d’innovació metodològica i
didàctica a les aules; al sisè, d’autonomia de centre, en què es vol donar
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impuls a l’organització i a la gestió autònomes dels centres educatius, i al setè,
de professionalització de la direcció, que busca l’enfortiment del lideratge dels
directors i dels equips directius.
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El Govern aprova el Decret d’ordenació d’explotacions
ramaderes per millorar-ne la qualitat dels processos
productius


Amb aquest Decret es crea un únic marc legal homogeni per
simplificar els tràmits, evitar la dispersió normativa i facilitar la
interpretació dels preceptes legals, actualment molt complexa per
la publicació successiva de normes, tant estatals com
comunitàries



El Decret preveu l’aplicació de normes zootècniques i d’higiene a
les explotacions ramaderes per aconseguir un nivell elevat de
seguretat dels aliments que es produeixen, així com per garantir el
benestar animal i la protecció del medi ambient

El Govern ha aprovat el Decret d’ordenació d’explotacions ramaderes, amb el
qual es crea un únic marc legal homogeni per simplificar els tràmits, evitar la
dispersió normativa i facilitar la interpretació dels preceptes legals, actualment
molt complexa per la successiva publicació de normes, tant estatals com
comunitàries, que han anat dificultant la seva aplicació i la tramitació en
matèries com la inscripció als registres oficials.
Així, el Decret recull qüestions tan indispensables per a l’ordenació productiva
com determinar els requisits que han de complir les explotacions ramaderes;
regular el Registre d’explotacions ramaderes; establir un règim d’autorització o
comunicació de l’inici de l’activitat ramadera, en funció del tipus d’explotació;
regular determinades espècies que no estaven regulades fins ara en cap
normativa vigent; establir condicions específiques en funció de l’espècie i
simplificar la tramitació resolent la inscripció al registre de les oficines
comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural.
El Decret s’estén a les explotacions ramaderes d’animals de producció, a les
instal·lacions de recollida, emmagatzematge i distribució de material genètic
d’animals de producció, als operadors comercials (amb instal·lacions o sense),
a les instal·lacions de concentració d’animals, a les pastures, a les
instal·lacions per a la pràctica eqüestre i les instal·lacions d’èquids d’oci i a les
empreses integradores.
Millora de la qualitat de les explotacions ramaderes i dels processos
productius
A la vegada, les previsions normatives comunitàries, que estableixen
disposicions específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, imposen la
correcta identificació, tant de les explotacions ramaderes com dels animals
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que s’hi allotgin, per tal de poder efectuar una correcta traçabilitat dels
productes. També estableixen disposicions específiques que han de complir
els operadors primaris per garantir la higiene en la producció primària i
obliguen a actualitzar les normes actualment vigents per adaptar-les a aquests
nous requeriments.
Per aquest motiu, el Decret d’ordenació de les explotacions ramaderes de
Catalunya s’orienta no només a millorar la producció ramadera, sinó també la
qualitat dels processos productius, aplicant normes zootècniques i d’higiene.
Amb això, es vol aconseguir un nivell elevat de seguretat dels aliments que es
produeixen, així com també l’aplicació de normes de benestar animal i de
protecció i millora del medi ambient.
En aquest sentit, el propi Decret prioritza l’aplicació de mesures de
bioseguretat per garantir l’estabilitat sanitària de les diferents espècies a
Catalunya. Alguns exemples d’aquestes mesures són el tancament perimetral
de les explotacions ramaderes que allotgen les espècies més importants a
Catalunya; les que preveuen el contacte amb els vectors que puguin
transmetre malalties als animals; les adreçades a una correcta gestió de les
baixes de l’explotació; les sanitàries i les de caire mediambiental.
Finalment, també destaca la creació de la Comissió del Registre
d’Explotacions Ramaderes, òrgan col·legiat dependent de la Direcció General
competent en matèria de ramaderia. Les seves funcions seran valorar
expedients de modificacions d’explotacions ramaderes en els supòsits
d’excepcions a les condicions d’ubicació, o garantir la coordinació i la
transversalitat de la gestió del registre d’explotacions ramaderes i elaborar
instruccions internes del registre, entre altres.
Un decret fruit del consens amb el sector
Aquest Decret és el resultat d’un llarg procés de treball tècnic que ha
comportat un elevat grau de consens amb el sector, consens que d’altra
banda era indispensable atès que el Decret recull aspectes sensibles de
l’ordenació de la producció ramadera del país. A Catalunya el sector de la
ramaderia té un pes molt important sobre la producció final agrària, amb un
percentatge que supera el 60% de la Producció Final Agrària (PFA) que li
permet ser un sector estratègic en la seva contribució al PIB de l’economia
catalana.
L’ample ventall de produccions ramaderes, algunes de les quals tenen una
important projecció exterior en forma d’exportacions molt consolidades,
requereix disposar de normes d’ordenació que assegurin unes bones
pràctiques de producció per donar garantia dels productes a tots els mercats
als quals que aquests acaben arribant.
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De les prop de 20.000 explotacions ramaderes actives a Catalunya en
l’actualitat, sectors com els del porcí, l’aviram i el boví d’engreix, acaparen una
bona part del total d’explotacions ramaderes, per bé que altres sectors, més
minoritaris, com el conill, l’oví, el vacum de llet, l’apicultura, l’equí o altres, es
troben també repartits pel conjunt del territori.
Aquest Decret conté cinc disposicions addicionals, sis disposicions
transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final. Totes elles
regulen qüestions relatives als registres administratius per als quals
departament competent en matèria agrària n’ha d’habilitar els mitjans
necessaris per tal que els tràmits i procediments regulats es puguin anar
tramitant progressivament per via electrònica, sense la necessitat d’exigir-ne
la documentació prevista per aquest Decret si aquesta es pot obtenir d’altres
òrgans o administracions per mitjans telemàtics.
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El Govern aprova la incorporació del personal
necessari per a l’obertura dels centres penitenciaris
Puig de les Basses de Figueres i Obert de Girona


El pas donat per l’Executiu fa efectiu el seu compromís de comptar
amb el personal necessari per a l’obertura del nou centre
penitenciari

El Govern de la Generalitat ha aprovat l’acord que permetrà la incorporació del
personal necessari per a la posada en funcionament del Centre Penitenciari
Puig de les Basses i el Centre Penitenciari Obert de Girona. L’assignació de
llocs de treball es durà a terme d’acord amb les necessitats de les diferents
fases temporals previstes per a l’obertura, durant els mesos d’abril, maig, juny
i octubre d’aquest any.
El pas donat per l’Executiu permetrà en primer lloc la destinació definitiva al
nou equipament penitenciari de Figueres de les persones que van superar el
procés selectiu d’accés al cos tècnic d’especialistes i que havien estat
adscrites provisionalment a altres centres penitenciaris fins al moment en què
es posés en funcionament Puig de les Basses. En aquesta situació es troba
tant personal que ja va ser nomenat com un altre grup pendent de prendre
possessió, i per tant de nomenament. I en segon lloc, es fa efectiu el
compromís adquirit pel Govern de comptar amb el personal necessari per a
l’obertura de Puig de les Basses.
Igualment, el Departament de Justícia podrà cobrir diferents llocs de treball
tant al Centre Penitenciari Puig de les Basses com al Centre Obert de Girona
amb la resolució de concursos de provisió de llocs de treball, que havien
quedat en suspensió el 2010. I també canviar l’adscripció de llocs de treball
dels centres antics als nous centres, ja sigui de funcionaris amb plaça o
interins, per completar la plantilla prevista per al funcionament dels nous
equipaments. En altres casos, es suprimiran llocs de treball i les persones que
els ocupin seran reassignades en la nova destinació, i s’adoptaran mesures
de mobilitat funcional per al personal laboral.
D’altra banda, el Govern ha prorrogat fins a finals d’any el Programa temporal
de suport en matèria d’equipaments penitenciaris de la Direcció General de
Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia. El programa es va crear el
2012 amb la finalitat de coordinar una sèrie d’actuacions necessàries per a
l’execució del Pla d’equipaments penitenciaris, amb una vigència de dos anys.
Tanmateix, es fa necessari prorrogar-ne la vigència davant la reelaboració del
Pla, especialment en un any en què el Departament de Justícia preveu el
tancament del centre penitenciari de Figueres, l’obertura de Puig de les
Basses i la conversió del centre penitenciari de Girona en centre obert.
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Altres acords del Govern
El Govern dóna el vistiplau a l’Informe sobre l’estat dels Serveis Socials
a Catalunya, que constata un augment de l’aportació de Benestar Social i
Família de gairebé un 40% en cinc anys
El Govern ha destinat, a través del Departament de Benestar Social i Família,
516,3 milions d’euros més a programes de serveis socials en el període 20072013, xifra que suposa un increment del un 38,8%. Aquesta és una de les
principals dades recollides en l’Informe sobre l’estat dels Serveis Socials a
Catalunya, elaborat pel Consell General de Serveis Socials (CGSS), i que s’ha
analitzat a la reunió del Govern.
En el capítol econòmic, l’informe també constata que l’any passat el
Departament de Benestar Social i Família va aportar als programes de serveis
socials 1.847 milions d’euros, dels quals 1.429,44 milions corresponien al
programa de promoció de l’autonomia personal, 202,35 milions d’euros al
d’atenció a la infància i l’adolescència, 172,36 milions d’euros al d’inclusió
social i lluita contra la pobresa, 31,39 milions d’euros al de suport a la família i,
finalment, 11,49 milions d’euros al d’atenció a les persones amb discapacitat.
En canvi, l’assignació de l’Estat a Catalunya per a programes socials ha patit
una reducció del 91,9% en el període 2011-2013, segons alerta el mateix
informe. El document també evidencia que l’Administració General de l’Estat
continua reduint la seva part de contribució a l’atenció a la dependència:
concretament un 21,1% del 2012 al 2013.
Pel que fa als ens locals, la despesa que van destinar als serveis socials
bàsics entre 2007 i 2012 va créixer un 73%, passant de 214,09 a 370,67
milions d’euros. L’informe també recorda que la Generalitat de Catalunya
aporta el 66% del cost dels equips dels serveis socials bàsics, dels programes
i projectes i dels serveis d’ajuda a domicili.
El Govern simplifica l’organigrama del Departament d’Economia i
Coneixement per millorar-ne l’eficiència
El Govern ha donat el vistiplau al Decret de reestructuració del Departament
d’Economia i Coneixement. L’objectiu és actualitzar l’organigrama per adaptarlo a les noves necessitats i millorar l’eficiència administrativa, simplificant la
seva estructura a partir de l’eliminació o reubicació d’algunes unitats
directives.
Les principals novetats giren entorn a cinc grans eixos: la concentració
d’alguns àmbits d’acord amb les competències que exerceixen; la fusió
d’òrgans ja existents; la supressió i creació de noves àrees; el canvi
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d’adscripció d’algunes unitats; i la modificació en la denominació d’algunes
direccions generals.
D’aquesta manera, culmina el procés de transformació del Departament que
es va iniciar al començament de la present legislatura d’acord amb les noves
competències. La nova normativa manté substancialment els grans eixos
departamentals (Secretaria General, Secretaria d’Hisenda, Secretaria
d’Universitats i Recerca, Intervenció General i Direcció General de Política
Financera i Promoció Econòmica) i no suposarà cap variació en el capítol de
personal del Departament.
Nou conveni Estat-Generalitat per a la teledetecció de les superfícies
agrícoles que opten a ajuts inclosos en la sol·licitud única
El Govern ha aprovat la signatura d’un conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya i el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) per
cofinançar els treballs de teledetecció via satèl·lit de les superfícies agrícoles
que opten als ajuts inclosos a la sol·licitud única corresponents a l’any 2014.
Segons l’acord, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural contribuirà a la realització d’aquests treballs amb 83.286 euros,
mentre que el FEGA hi aportarà un màxim de 122.306 euros.
Els Reglaments europeus que estableix el marc de la Política Agrària Comuna
(PAC) obliguen a la realització de control sobre el terreny d’un percentatge de
les superfícies per a les quals s’han sol·licitat determinats ajuts. Per dur a
terme aquest control, la legislació estableix la possibilitat d’utilitzar tècniques
de teledetecció, que permeten realitzar un control massiu i milloren la gestió
en el cas d’un elevat nombre de controls.
El FEGA també es compromet a contractar els serveis d’una empresa
especialitzada, si cal, per a la realització del Projecte de control per
teledetecció a les zones sol·licitades per la Generalitat de Catalunya, i a
efectuar-ne el seguiment i coordinació, sense que n’esdevinguin costos
addicionals; a lliurar a l’Administració catalana l’informe intermedi i els
resultats finals dels controls realitzats, així com a actuar com a únic
interlocutor davant de la Comissió Europea en tots els aspectes relatius a
l’aplicació d’aquesta tècnica.
Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya es compromet a mantenir les
reunions de coordinació necessàries per a la correcta aplicació dels treballs de
control per teledetecció en el seu àmbit territorial i a proporcionar al FEGA tota
la documentació de suport que necessiti per a la realització dels treballs.
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