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El Govern ratifica l’increment del 2% del sou dels 
treballadors públics i el retorn del 60% de la paga extra 
del 2013 
 

 Dedicarà 291 milions d’euros a l’augment del 2%, amb efectes 
retroactius amb data 1 de gener 

 

 El Consell Executiu destinarà 323 milions d’euros al retorn del 60% 
de la paga extra del 2013, que arribaran a 621 milions d’euros 
incloent-hi personal docent i sanitari 

 
El Govern ha aprovat un decret llei per ratificar l’increment retributiu del 2% per 
al personal funcionari i laboral de la Generalitat de Catalunya, el màxim que 
autoritza la llei estatal. El Govern habilitarà els mecanismes perquè l’augment 
del 2% es pugui percebre el primer trimestre d’aquest any i hi dedicarà 291 
milions d’euros.   
 
El Consell Executiu ha donat llum verda també al retorn del 60% de la paga 
extra del 2013 i al qual el Govern destina 323 milions d’euros, que arribaran a 
621 milions d’euros incloent-hi la massa salarial del personal docent i sanitari. 
 
Pel que fa a l’increment del sou per al 2020, aquest serà de fins a un màxim del 
3,3% i s’aplicarà de la manera següent: 
 

 Un augment de les retribucions bàsiques i complementàries del personal 
del 2% amb efectes d’1 de gener; 
 

 Un increment variable, en funció de l’augment del PIB, que pot arribar 
fins a l’1%, amb efectes d’1 de juliol de 2020; 
 

          - un 1%, si el PIB és igual o superior al 2,5%. 
          - un 0,80% si el PIB és igual al 2,4%. 
          - un 0,60% si el PIB és igual al 2,3%. 
          - un 0,40% si el PIB és igual al 2,2%. 
          - un 0,20% si el PIB és igual al 2,1%. 
 

 I un increment de la massa salarial del 0,30%, amb fons addicionals, que 
estarà sotmès a la negociació col·lectiva.   

 
Recuperació de drets dels treballadors i treballadores públics 
 
El decret llei ratifica així els acords assolits amb els representants sindicals les 
darreres setmanes. El Govern ja va anunciar als sindicats aquest mes de gener 
la decisió d’aixecar la suspensió del Pla de Pensions per al personal de la 
Generalitat. Aquest mateix any, els treballadors i treballadores rebran una 
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aportació total d’11 milions d’euros provinents de l’increment del 0,25% 
addicional del 2019.   
 
D’altra banda, el Govern s’ha compromès amb els sindicats a elaborar un 
calendari per negociar les mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació 
de la vida laboral i familiar pendents com ara la recuperació de drets pendents 
com el fons d’acció social o la productivitat. 
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El Govern aprova el desenvolupament de l’Estratègia 
de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030 
 

 Aquest pla és una oportunitat per al sector agrari, forestal i pesquer 
de millorar la seva competitivitat i sostenibilitat mitjançant la 
creació de llocs de treball amb gran valor afegit i la millora de la 
gestió de l’espai 

 

 A Catalunya, la bioeconomia representava l’any 2016 un 4,6% del 
PIB i 193.000 llocs de treball 

 
El Govern ha aprovat establir les bases de l’Estratègia de la bioeconomia de 
Catalunya per al període 2021-2030 (EBC2030) amb l’objectiu que, en línia amb 
les previsions de l’Agenda 2030 de la ONU i en consonància amb l’Estratègia 
de la Comissió Europea, Catalunya disposi d’un document que reculli els 
principis que han de regir les polítiques en aquesta matèria.  
 
El pla proposarà un seguit de mesures transversals que han de connectar el 
territori i el sector agroalimentari amb l’economia circular. Des de la gestió de 
les dejeccions ramaderes i la seva valorització com a fertilitzant d’excel·lència; 
a l’ús de la fusta provinent de la gestió forestal com a biomassa -per exemple, 
per a una caldera-, fins al pla d’acció interdepartamental per a l’aprofitament 
alimentari. 
  
L’objectiu és donar sortida i posar en valor els subproductes de la indústria, la 
ramaderia, l’agricultura i del mar: posar en valor cadenes que ara mateix no 
tenen valor, per avançar cap a una economia més circular i cap a polítiques més 
sostenibles, d’acord amb les necessitats urgents d’adaptació i de mitigació 
davant l’emergència climàtica.  
 
El desenvolupament d’aquest pla és una necessitat i oportunitat per al sector 
agrari, forestal i pesquer per millorar la seva competitivitat i sostenibilitat 
mitjançant la creació de llocs de treball amb gran valor afegit i la millora de la 
gestió de l’espai, i al mateix temps per establir vincles amb altres sectors 
econòmics, ambientals i socials. Aquest pla també obre la possibilitat de 
generar noves activitats econòmiques en l’entorn rural que permetin atreure 
talent i potenciar l’equilibri territorial. 
 
El Departament d’Agricultura liderarà amb la participació de la resta de 
departaments del Govern el procés de redacció de l’Estratègia, que haurà 
d’integrar i complementar les polítiques i estratègies relacionades amb la 
bioeconomia que s’han desenvolupat o que es desenvolupen a Catalunya. 
 
En la redacció del pla, s’incentivarà la participació d’altres institucions que 
també tinguin un paper actiu en l’àmbit de la bioeconomia i d’empreses, centres 
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de recerca, universitats i ciutadania, i es potenciarà la cogestió en la seva 
aplicació i desenvolupament. 
 
Es preveu que l’Estratègia es desplegui en plans d’accions d’abast triennal, el 
primer dels quals serà d’aplicació en el període 2021-2023. 
 
Fem créixer la bioeconomia catalana 
 
Segons un primer document de diagnosi, encarregat pel Departament 
d’Agricultura al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), 
a Catalunya la bioeconomia representava l’any 2016 un 4,6% del PIB i ocupava 
193.819 persones, cosa que suposa el 5,4% del total de llocs de treball. Amb la 
implantació de l’Estratègia, s’espera que aquestes xifres augmentin en els 
pròxims anys.  
 
Les noves mesures que impulsi el pla tindran com a condició imprescindible 
preservar la seguretat i la sobirania alimentàries. D’altra banda, la circularitat i 
la sostenibilitat hauran de ser principis intrínsecs de l’Estratègia. 
 
El desenvolupament d’una estratègia que fomenti la bioeconomia s’ha 
d’interpretar com una oportunitat en benefici de l’economia del país, que ha de 
servir per trobar noves maneres de subministrar aliments, d’aprofitar i reaprofitar 
els productes i l’energia sense haver de recórrer a l’esgotament prematur que 
pateixen els recursos naturals, cada vegada més limitats, i de generar nous llocs 
de treball.  
 
Així mateix, aquesta nova estratègia econòmica ha de contribuir a la mitigació 
del canvi climàtic, i a pal·liar-ne els efectes mitjançant l’adaptació millor i més 
eficient. 
 
La recerca i la innovació han de jugar un paper fonamental i han de contribuir a 
generar noves propostes que permetin una transició a la bioeconomia catalana 
tan eficient i sostenible com sigui possible. 
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El Govern destina 2,64 milions en tres obres en 
carreteres per accelerar la reparació dels danys causats 
pel temporal Gloria 
 
El Govern ha pres coneixement de tres resolucions que ha signat declarant 
d’emergència les obres que cal fer en tres carreteres per reparar els danys que 
va causar el temporal Gloria fa un parell de setmanes. En total, les obres 
ascendeixen a 2,64 milions d’euros. 
 
La principal actuació es realitzarà a Llavorsí (Pallars Sobirà), per evitar 
despreniments en un talús del marge dret de la carretera C-13, per un import 
d’1,66 milions d’euros, IVA inclòs, als quals s’afegiran 25.000 euros per a la 
contractació del servei de suport tècnic. També s’han d’estabilitzar els talussos 
a la carretera BV-5301, al terme municipal de Montseny (Vallès Oriental), obra 
que té un cost estimat de 541.663 euros. Finalment, es repararan els esvorancs 
provocats pels forts aiguats a la C-35, a Maçanet de la Selva (Selva), per un 
import de 416.444 euros, més 1.815 euros per a la contractació de la 
coordinació de seguretat i salut en la direcció de l’obra. 
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El Govern inverteix 291.000 euros en estudis i projectes 
per valorar i reparar els danys fets pel temporal Gloria 
als ports de l’Ampolla i Blanes 
 
El Consell Executiu ha aprovat la declaració d’emergència per una reparació 
provisional al port de Blanes, així com un estudi tècnic i dos projectes per 
reparar els danys estructurals que han patit els ports de l’Ampolla i Blanes a 
causa del temporal Gloria i buscar les millors solucions per reparar les 
infraestructures, en què l’empresa pública Ports de la Generalitat invertirà 
291.000 euros. Aquests estudis tècnics, que han de valorar els danys 
estructurals dels dics de recer dels dos ports, són el pas previ a la redacció del 
projectes d’obra amb els quals s’executaran les actuacions d’emergència per 
arranjar les afectacions del temporal Gloria.  
 
Port de Blanes  
 
El port de Blanes ha patit danys estructural en un tram del dic de recer, atès que 
el temporal Gloria va provocar una concentració d’ones que incidia amb molta 
energia a l’escullera i en el tram de l’espatller afectat. Ports ha actuat amb 
celeritat i ja s’ha fet una primera actuació provisional per arranjar l’esvoranc 
causat pel fort onatge a l’escullera i l’obertura feta en un tram de l’espatller d’uns 
30 metres de longitud. L’actuació provisional d’emergència va consistir a posar 
peces d’escullera per tapar l’esvoranc i l’obertura de l’espatller. Paral·lelament, 
s’està fent un estudi de propagació de l’onatge per analitzar com actua amb el 
dic de recer, així com la redacció del projecte d’obres de reparació del dic i la 
seva direcció d’obres. L’estudi, la redacció del projecte i l’actuació d’emergència 
tenen un cost de 130.000 euros.  
 
Port de l’Ampolla  
 
El port de l’Ampolla ha patit danys estructurals en el dic de recer. La redacció 
del projecte constructiu i l’assistència tècnica a la direcció d’obra de la reparació 
que es farà en aquest dic tenen un import de 161.00 euros.  
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El Govern aprova la modificació i actualització dels 
Estatuts del Teatre Nacional de Catalunya  
 
El Govern de la Generalitat ha autoritzat la modificació dels Estatuts de Teatre 
Nacional de Catalunya i n’ha aprovat un nou text refós per tal que s’adapti a la 
normativa de la llei de societats.  El Teatre Nacional de Catalunya, SA és una 
societat mercantil, íntegrament participada per l’Administració de la Generalitat 
i adscrita al Departament de Cultura, i està constituïda mitjançant escriptura 
autoritzada notarialment des del 15 de setembre de 1995.  
 
El 22 de maig i el 24 d’octubre de l’any passat, el Consell d’Administració 
d’aquesta societat va acordar modificar els seus Estatuts per tal d’actualitzar-
ne el text i adaptar-lo a la legislació mercantil vigent.  
 
L’aprovació per part del Govern suposa l’autorització al representant de 
l’Administració de la Generalitat a la Junta General de Teatre Nacional de 
Catalunya, SA per tal que voti a favor de la modificació dels Estatuts socials i el 
text refós.   
 
La modificació aprovada suposa, entre altres coses, que  tot i que la 
denominació legal de la societat és  "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, 
S.A.", l’entitat pot emprar com a nom comercial la denominació  TEATRE 
NACIONAL DE CATALUNYA i les seves sigles. 
 
Les modificacions acordades també amplien l’objecte del Teatre Nacional de 
Catalunya per tal que pugui cedir espectacles i produccions pròpies a tercers; 
difondre i promoure les arts escèniques i l’activitat pròpia del Teatre; organitzar 
jornades i dissenyar i impartir cursos de formació relacionats amb les arts 
escèniques.  
 
Els nous Estatuts també regulen modificacions sobre l’emissió de títols de 
propietat de la societat, així com les formes pràctiques per convocar la seva 
Junta General, quins poden ser els seus assistents o quin tipus de participació 
telemàtica hi pot haver. També regula la metodologia per constituir i modificar 
el seu Consell d’Administració i es remet genèricament a la legislació sobre 
societats de capital per concretar que correspon al Govern de la Generalitat la 
decisió sobre qüestions com la dissolució o la liquidació.  
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El Govern aprova la modificació dels Estatuts del 
Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal 
 
El Govern ha aprovat ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del 
Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, organisme que té per objecte la creació i 
la gestió d’aquest Museu com a centre de recollida, estudi, conservació i 
exposició de les col·leccions i dels fons que l’integren. Aquesta modificació resta 
pendent de la seva aprovació per part de les altres administracions que formen 
part del Consorci.   
 
Els nous estatuts amplien aquest objecte i atribueixen al Consorci la funció de 
donar suport a la xarxa de museus de Lleida i Aran, així com a la gestió de 
serveis de suport a les xarxes territorials i temàtiques dels museus del territori i 
altres funcions anàlogues, en el marc dels acords amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
La modificació dels estatuts respon a la necessitat d’adaptar-los al nou règim 
jurídic dels consorcis i dels òrgans col·legiats que estableix la Llei estatal 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
Aquesta Llei estableix que els estatuts de cada consorci han de determinar 
l’administració pública a què queden adscrits, d’acord amb els criteris que 
estableix el mateix precepte. L’Administració de la Generalitat té la majoria de 
vots en el Ple i en la Comissió Executiva del Consorci del Museu de Lleida, 
Diocesà i Comarcal, per la qual cosa aquesta entitat s’hi adscriu. A més, els 
consorcis han d’estar subjectes al règim pressupostari, comptable i de control 
de l’administració d’adscripció, en aquest cas la Generalitat de Catalunya. La 
Llei estableix limitacions respecte al personal que està al servei dels consorcis, 
que han de procedir, com a regla general, de les administracions participants i 
també regula la possibilitat de crear un òrgan de control economicofinancer 
intern del Consorci. 
 
La modificació ara aprovada adequa el sistema de finançament de l’organisme 
al que estableix la Llei. En conseqüència, s’afegeix el percentatge que 
correspon a cada entitat consorciada en el finançament del funcionament 
ordinari del Consorci i l’Administració de la Generalitat n’assumeix el 50%. 
També s’afegeixen clàusules per limitar les activitats del Consorci si les entitats 
consorciades incompleixen els compromisos de finançament o de qualsevol 
altre tipus i l’obligació d’acreditar degudament les aportacions compromeses 
amb caràcter previ a la realització d’activitats pressupostades. 
 
Així mateix, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, regula les causes i el procediment 
per a l’exercici del dret de separació d’un consorci, els efectes d’aquest exercici 
i la dissolució del consorci. Per aquest motiu, s’ha ampliat la regulació dels 
Estatuts sobre separació, dissolució i liquidació del Consorci.  També s’han 
afegit les potestats que el Consorci pot exercir, ja que constitueix un dels 
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elements mínims que han de contenir els seus estatuts, d’acord amb l’article 
114.h) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
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El Govern impulsa una nova regulació del DOGC per 
facilitar l’accés a la informació i garantir la seguretat 
jurídica 
 

 Elaborarà un projecte de decret que modificarà el reglament actual 
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  
 

 El Consell Executiu ha pres avui coneixement de la consulta pública 
prèvia que es portarà a terme 

 
El Govern impulsarà una nova regulació del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) que facilitarà l’accés a la informació que es publica; 
augmentarà l’eficiència i la qualitat del procés d’edició, publicació i difusió del 
DOGC; i garantirà la seguretat jurídica i la coherència de la normativa 
reguladora.  
 
En aquest sentit, el Govern elaborarà un projecte de decret que modificarà la 
normativa actual -el Decret 129/2010, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament del DOGC- que regula l’ordenació, l’estructura i la gestió del DOGC. 
Avui el Consell Executiu ha estat informat de la realització de la consulta pública 
prèvia que es portarà a terme.  
 
Concretament, la iniciativa proposada té els següents objectius. En primer lloc, 
allò relatiu a facilitar l’accés a la informació que es publica al DOGC. Es vol 
disposar d’una estructura del contingut del DOGC que faciliti l’accés de la 
ciutadania als documents que puguin ser del seu interès, en funció dels ens i 
òrgans emissors i del contingut d’aquells; assegurar sempre l’autenticitat i la 
integritat de les còpies en format digital dels documents publicats al DOGC; 
incorporar les possibilitats d’accés a la informació derivades de l’evolució dels 
mitjans tecnològics; i preveure instruments alternatius que garanteixin la 
publicació i consulta del DOGC en cas de possibles incidències. 
 
En segon lloc, la nova normativa preveu incrementar l’eficiència i la qualitat del 
procés d’edició, publicació i difusió del DOGC. Concretament, disposar d’una 
estructura més adaptada a les necessitats i expectatives dels ens i òrgans 
emissors dels documents a publicar; garantir que totes les persones que 
emeten ordres d’inserció de documents al DOGC estan legalment facultades 
per poder-ho fer; determinar el contingut de les ordres d’inserció en funció de la 
informació que sigui estrictament necessària per a la finalitat de la publicació 
oficial; preveure l’edició de diversos annexos a un número del DOGC per tal de 
poder atendre totes les publicacions en els terminis requerits; millorar la 
resposta a les expectatives dels emissors de documents pel que fa als terminis 
de publicació en les edicions ordinàries; i establir, en el marc de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, els òrgans competents per ordenar la publicació 
de documents al DOGC. 
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En tercer lloc, el nou projecte de decret vol garantir la seguretat jurídica i la 
coherència de la normativa reguladora del DOGC. Més específicament, vol 
adaptar l’edició i la publicació del DOGC a l’evolució experimentada per tot el 
marc legal que hi té una incidència directa o indirecta; i, particularment, vol 
incorporar al contingut dels documents que s’han de publicar al DOGC els 
requeriments derivats del marc legal vigent en matèria de protecció de dades 
personals. 
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Nomenaments 
 
David Poudevida-Vives, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya 
a l’Argentina 
 
Nascut a Barcelona l’any 1973. 
 
És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de 
Barcelona i Executive MBA per IESE Business School. Ha estat durant 
catorze anys director de comunicació i màrqueting del Grup Bonpreu, i 
anteriorment, adjunt al director de màrqueting d’AEG Hausgeräte Germany. En 
l’àmbit docent, ha impartit formació a la Universitat Pompeu Fabra (2008-2010), 
la Universitat de Barcelona (2008-2010) i la Universitat Ramon Llull (2003-
2008). Parla català, castellà i anglès, i té nocions d’alemany i francès. En els 
darrers 10 anys ha desenvolupat una trajectòria internacional participant en 
diversos projectes en mercats d’Àsia, els Estats Units, Sud-amèrica i Europa. 
Més recentment, i des d’un vessant cívic, ha participat en diverses iniciatives 
per explicar el país en l'àmbit internacional. 
 
 
Lleïr Daban Hurtós, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Mèxic 
 
Nascut a Barcelona l’any 1984. 
 
És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Té un màster en Màrqueting Polític per l’Institut 
de Ciències Polítiques i Socials i un postgrau en Psicocreativitat per la UAB, a 
més de diversos cursos d’especialització en planificació estratègica i 
construcció del discurs públic. Des de l’any 2012, treballa com a consultor en 
comunicació estratègica a Mèxic; fins al 2014, a l’Instituto d’Artes y Oficios i 
posteriorment, com a director d’estratègia d’Equipo de Campaña i, des de 
l’octubre de 2017, com a director d’Strategic. Des de l’any 2012, és també 
professor universitari convidat al Màster en Màrqueting Polític de l’ICPS. 
 
 
Ahmed Benallal Benallal, delegat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Tunísia 
 
Nascut a Tànger l’any 1968.  
 
És llicenciat en Dret per la Universitat Sidi Mohamed Ibn Abdllah (Marroc). Té 
un màster europeu en Mediació i un postgrau en Cultura de Pau i Drets Humans 
per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat director del Consell Islàmic 
Cultural de Catalunya (2003-2005), responsable de projectes d’immigració a 
APIP Barcelona (2006-2007), formador de mòduls d’interculturalitat i diversitat 
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religiosa al Centre UNESCOcat de Barcelona (2009-2011) i responsable de 
projectes a l’associació Llum del Nord, entre d’altres. Parla català, castellà, 
àrab, francès i italià. 
 
 
Ariadna Rectoret i Jordi, presidenta del Consell General del Consorci per 
a la Formació Contínua de Catalunya 
 
Nascuda a Argentona, l’any 1963. 
 
Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona. 
 
Des del juny del 2016 ha estat directora del Consorci per a la Formació Contínua 
de Catalunya, entitat del sector públic dependent del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies que impulsa les polítiques de formació professional per 
a l’ocupació adreçades a persones treballadores en actiu i que dona serveis a 
les empreses en aquest àmbit competencial. Actualment és directora del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
La seva trajectòria professional està centrada en l’àmbit de les polítiques 
d’ocupació i destaca la seva experiència en intermediació, orientació i formació 
professional i desenvolupament de metodologies i eines de suport per a les 
persones. 
 
Des de l’any 1999 ha exercit càrrecs dins de les competències de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, destaca que l’any 2000 va assumir 
la responsabilitat de l’Àrea d’Intermediació, Informació i Orientació Professional 
de la Direcció General d’Ocupació; l’any 2008 va ser designada cap del Servei 
de Qualificació Professional del SOC, i l’any 2011 va esdevenir directora 
general de Programes del SOC. 
 


