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DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
L’AUSTERITAT QUE NO CESSA 

 
 
 

EL DEPARTAMENT CONTRACTA LA DONA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA 
POLICIA PER 89.000€ ANUALS 

 
L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME (ACT) LLOGA EL PALAU DE CONGRESSOS 
PER EXPLICAR ALS FUNCIONARIS DE LA CASA DOS DOCUMENTS DE TREBALL 

PENJATS A LA WEB DEL DEPARTAMENT. 
 
 
 
1.- AMPLIANT LA NÒMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENT. 

NOMENAMENT DE LA DONA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA PER 
89.000€ ANUALS 

 
Per Resolució EMO/1154/2013, del 22 de maig, publicada al DOGC 6387, fou nomenada, 
amb efectes 1 de juny, com a Directora del Programa Catalunya Emprèn, la Sra. Nuria 
Betriu i Sánchez, dona del Director General de Policia, Sr. Manel Prat, per 89.000 euros 
anuals (dietes a part). Una mica menys del que cobra el seu entranyable marit.  
 
Per si no arriba el miracle que s’espera de l’acció política de la decidida i “bienpagá” Sra. 
Betriu: la superació de la crisi amb el mite/”rollete” de la “nova emprenedoria”, que sembla 
que no quallarà segons els experts econòmics, el seu devot espòs ja ens ha anunciat el 
pla B per apaivagar-ne les conseqüències atès que traurà al carrer les perilloses 
“tanquetes d’aigua” (de llur perill ja han advertit fins i tot els sindicats de Mossos) per 
acabar amb els desordres públics que s’esdevindran amb la aprofundiment de la crisi 
econòmica i les conseqüències que comporta: més pobresa i més atur al nostre país, . 
 
Ja hi ha antecedents de la perfecte “entente“ política del matrimoni Prat-Betriu. El dos 
esposos van compartir, amb molta abnegació, càrrecs com a consellers del districte de 
Sarrià Sant Gervasi (de CiU, no cal ni preguntar-s’ho) ara fa 10 anys. Encara que ella es 
va passar al sector privat ocupant la direcció de l'empresa d'assessorament patronal DNA 
GESTIÓ DEL VALOR. 
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Anteriorment, i només prendre possessió, el Conseller actual del DEMO va mantenir 
personal eventual amb  funcions duplicades. Mercès la denúncia de CCOO, 
aconseguirem un cessament d’una de les persones que ocupava el càrrec duplicat. Però 
el nostre Conseller va trobar la via per incrementar la plantilla de personal eventual de 
forma soterrada: mitjançant els ens instrumentals, en aquest cas ACCIÓ. Així va procedir 
a nomenar una persona per coordinar el DEMO amb l’Agència ACCIO (en realitat males 
llengües informen que fa les funcions de cap de Gabinet). 
 
 
 
2- L’ AGÈNCIA CATALANA DE TURISME (ACT) LLOGA “EL PALAU DE 

CONGRESSOS” PER EXPLICAR ALS FUNCIONARIS DE TURISME DOS 
DOCUMENTS DE TREBALL PENJATS A LA PLANA WEB DEL DEPARTAMENT . 

 
Fins a tres cops han rebut els funcionaris de la Direcció General de Turisme i el personal 
laboral de l’Agència Catalana de Turisme un missatge via mail requerint llur participació 
(no es pot pensar altra cosa quan per tres cops seguits se’t convida a un acte i fins i tot 
sol·licitant la reserva a les agendes pertinents), a una Magna sessió que tindrà lloc el 
proper dia 21 de juny d’11.30 a 14.30h per presentar el Pla Estratègic 2013-2016 i el Pla 
de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015. 
 
Això recorda els “mítings sectorials d’altres èpoques”, sembla que qui organitza aquest 
acte no en té prou amb els locals què disposa el Departament a la seva seu del Pg. de 
Gràcia, 105 de Barcelona (Torre Muñoz): una Sala Polivalent i un Saló d’Actes on poder 
fer les sessions necessàries. Cal gastar calers contractant el Palau de Congressos?. 
 
Cadascun dels documents va acompanyat d’un altre document explicatiu (interpretatius). 
Tal vegada, en comptes dels habituals traductors intèrprets del Palau de Congressos per 
la magna sessió i vista la foscor o dispersió discursiva i de contingut dels documents, farà 
falta la contractació d“exegetes” per aclarir allò que no saben explicar els autors dels 
documents. 
 
SECCIÓ SINDICAL DE CCOO AL DEMO 
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