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El Govern aprova el Projecte de llei del Síndic de 
Greuges  
 

• El text preveu que el Síndic pugui supervisar les empreses 
privades gestores de serveis públics o que acompleixen activitats 
d’interès general 

 
• Designa el Síndic com a mecanisme de prevenció de la tortura i 

dels tractes inhumans o degradants 
 
• Amplia la durada del seu mandat a sis anys i elimina la possibilitat 

de la reelecció per garantir i reforçar la independència de la 
institució 

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei del Síndic de Greuges, que 
amplia notablement el seu àmbit de supervisió i actuació en compliment del 
nou Estatut d’Autonomia. El nou text preveu que el Síndic pugui supervisar per 
primer cop el conjunt del sector públic, incloent-hi les empreses privades 
gestores de serveis públics o que acompleixen activitats d’interès general 
(llum, telefonia, gas, etc.). D’aquesta manera el Síndic amplia la seva funció 
de protecció i defensa dels drets i llibertats de les persones, que fins ara es 
limitava a la supervisió de l’activitat de l’Administració de la Generalitat i 
l’Administració local de Catalunya. 
 
El text preveu que el Síndic de Greuges assumeixi per primer cop les 
competències en la prevenció de la tortura i dels tractes o penes cruels, 
inhumans o degradants als llocs on es troben persones privades de llibertat. 
En aquest sentit, determina un sistema de visites periòdiques de prevenció de 
la tortura per part del Síndic als llocs on hi ha persones privades de llibertat, 
estableix que cap autoritat pugui denegar el seu accés als llocs de detenció i a 
les seves instal·lacions, i que tingui accés a la informació sobre el tractament i 
les condicions de detenció de les persones. El Síndic de Greuges exercirà les 
funcions de prevenció de la tortura mitjançant un equip de treball i amb 
l’assessorament d’un Consell de prevenció de la tortura. Aquest consell estarà  
integrat per: 
 

- Quatre persones proposades per organitzacions no governamentals 
de defensa dels drets humans, especialment d’aquelles que 
treballen per a la prevenció de la tortura. 

- Dues persones proposades per col·legis professionals 
d’advocats/des. 

- Dues persones proposades per col·legis professionals en l’àmbit de 
la salut. 
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- Dues persones proposades per centres universitaris d’investigació 
en matèria de drets humans. 

- Dos professionals de reconeguda trajectòria en l’àmbit de la 
prevenció de la tortura i en el treball amb persones privades de 
llibertat. 

 
Els membres del Consell de prevenció de la tortura seran escollits pel 
Parlament de Catalunya i el seu mandat coincidirà amb el del Síndic. 
 
 
Una llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut 
 
El Projecte de llei del Síndic de Greuges afirma la naturalesa estatutària de la 
institució en la mesura que és l’Estatut la norma que la crea i en fixa les  
principals característiques.  
 
Una altra novetat destacable del text és que el Síndic podrà sol·licitar 
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre els projectes i les 
proposicions de llei que es debatin al Parlament i dels decrets llei sotmesos a 
convalidació de la cambra, quan regulin drets reconeguts per l’Estatut.  
 
El text recull el deure de col·laboració amb el Síndic de Greuges de tots els 
funcionaris públics i les administracions supervisades, i classifica els diversos 
procediments en què participa (de queixa, actuacions d’ofici, activitats de 
conciliació, mediació i composició de controvèrsies, auditories i inspeccions 
internes, estudis generals i informes i consultes).  
 
El text determina els principis de l’organització i el funcionament de la 
institució, el seu estatut personal, les incompatibilitats, les causes de 
cessament, l’organització i les atribucions. També regula el règim 
d’incompatibilitats, el sistema d’elecció i la durada del mandat, que s’amplia a 
sis anys (fins ara, era de 5 anys), i per garantir i reforçar la independència de 
la institució, diu que el Síndic no pot optar a la reelecció. La llei també preveu 
el nomenament d’un adjunt general i un adjunt per a la defensa dels drets dels 
infants i els adolescents, figures ja existents, i crea la figura dels adjunts 
sectorials.  



 

 

Acords de Govern . 04.11.2008 4 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 

 

El Govern podrà exercir plenament les competències 
en seguretat privada que recull l’Estatut 
 

• El Govern modifica el decret de seguretat privada, darrer pas 
necessari per exercir totes les competències en aquesta matèria 

 
El Govern ja pot exercir totalment les competències de seguretat privada que 
han estat atorgades a la Generalitat a través l’article 163 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. Aquestes atribucions inclouen l’autorització, la 
inspecció, el control i la sanció de les activitats de seguretat privada que es 
realitzin al país, així com l’autorització dels centres de formació del personal 
de seguretat privada i la coordinació dels serveis de seguretat i investigació 
privades amb la policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya. 
 
El Consell de Govern ha aprovat avui la modificació del decret de seguretat 
privada de 1995 que, a partir de les competències que corresponen a la  
Generalitat, determina els òrgans del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació a què correspon exercir-les. Aquest és el darrer 
pas necessari per poder assumir plenament les atribucions en aquesta 
matèria.  
 
A partir de l’aprovació de l’Estatut, la Generalitat va passar a ser competent 
per inspeccionar i sancionar totes les activitats de seguretat privada que 
s’acompleixin a Catalunya. Fins aleshores, aquestes competències estaven 
limitades a les empreses de seguretat que tenien el domicili social a Catalunya 
i el seu àmbit d’actuació estava limitat a la comunitat autònoma. 
 
A més a més, amb el nou Estatut les autoritzacions dels centres de formació 
del personal de seguretat privada que desenvolupin la seva activitat a 
Catalunya també passa a ser competència de la Generalitat, a través de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que assumeix aquestes 
competències.  
 
Aquest augment de competències per part de la Generalitat comporta la 
modificació del Decret per determinar els òrgans de la Generalitat de 
Catalunya que exerceixen aquestes noves competències. 
 
En la Junta de Seguretat de Catalunya de desembre de 2007, ja es va aprovar 
un conveni entre el Ministeri de l’Interior i el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació per tal que els Mossos d’Esquadra o qui determini 
la Generalitat inspeccioni, controli i sancioni les activitats de seguretat privada 
que es realitzin a Catalunya.  
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Tots els Mossos d’Esquadra portaran el número 
identificatiu a l’uniforme 

 
 
• La mesura pretén facilitar a la ciutadania la identificació dels 

agents en qualsevol moment  
 
• Els Mossos se sumen a les policies que incorporen el número 

d’identificació en tots els uniformes, com ara el Cos Nacional de 
Policia i la Guàrdia Civil 

 
 
Tots els agents de Mossos d’Esquadra portaran a partir d’ara el número 
d’identificació en un lloc visible del seu uniforme. Així ho estableix un decret 
aprovat avui pel Govern, amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania el dret a 
poder identificar en qualsevol moment els funcionaris policials.  
 
El decret, avalat pel Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra i la Comissió 
Jurídica Assessora, preveu concretament que tots els Mossos d’Esquadra 
incorporin una veta a la part superior dreta de l’uniforme on consti el número 
d’identitat professional de l’agent amb l’única excepció de l’uniforme de gala.  
 
D’aquesta manera, la Policia de la Generalitat se suma a les policies que 
incorporen el número d’identificació en tots els uniformes dels seus agents, 
com ara el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil, que el porten des de fa 
pocs mesos.  
 
L’abril de 2003, el Govern de la Generalitat ja va introduir algunes 
modificacions en algunes peces dels uniformes de l’element identificatiu, però 
ho limitava als uniformes de treball operatiu, de campanya, de trànsit, de mitja 
gala, i als anoracs d’estiu i hivern.  
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El Govern destina 16,4 milions d’euros a diversos 
projectes educatius 
 

• Construirà tres centres d’educació infantil i primària i un gimnàs 
escolar  

 
• També signa un conveni amb la Fundació Conservatori del Liceu 

per al sosteniment del Centre Autoritzat de Grau Superior de 
Música Liceu de  Barcelona  

 
El Govern ha aprovat avui destinar 10,4 milions d’euros a l’edificació de quatre 
construccions escolars. Concretament, impulsarà la construcció d’un CEIP a 
Cornellà de Llobregat i del CEIP El Parc, del Prat de Llobregat, tots dos al 
Baix Llobregat; del gimnàs del CEIP Baldiri Reixac, de Banyoles (Pla de 
l’estany) i del CEIP La Flama de Manresa (Bages), del qual n’encarregarà la 
redacció del projecte. D’altra banda destinarà més de 6 milions d’euros a la 
formació de música i a estudis relacionats amb els productes càrnies. 
 
El nou CEIP de Cornellà serà un centre d’educació infantil i primària de dues 
línies (dues aules per curs) amb 3.448 metres quadrats de superfície 
construïda. Comptarà amb 6 aules d’educació infantil i 12 aules d’educació 
primària, a més de les aules per a especialitats i per fer desdoblaments. El seu 
pressupost és de 4,6 milions d’euros i tindrà capacitat per escolaritzar un total 
de 450 alumnes. L’escola tindrà forma d‘U amb un cos de tres plantes i els 
altres dos d’una planta. 
 
El CEIP El Parc del Prat de Llobregat serà una escola d’educació infantil i 
primària de dues línies que podrà escolaritzar un total de 450 alumnes. 
Comptarà amb 3.588 metres quadrats de superfície construïda, amb una 
planta en forma de lletra F, amb un gran cos de dues alçades i els dos cossos 
transversals d’una sola planta. Avui el Govern també ha aprovat la signatura 
d’un conveni amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat per a la construcció del 
centre. El seu pressupost és de 5,2 milions d’euros. 
 
Igualment, el Govern ha aprovat el conveni amb l’Ajuntament de Banyoles per 
a la redacció del projecte i l’execució de les obres de construcció d’un gimnàs 
al CEIP Baldiri Reixac. Aquest equipament compta amb un pressupost de 
299.999 euros.  
 
Finalment, s’ha aprovat la constitució d’un conveni amb l’Ajuntament de 
Manresa per a la construcció del CEIP La Flama de Manresa, un centre que 
comptarà amb una capacitat per a 450 alumnes d’entre 3 i 12 anys. En aquest 
cas, es tracta d’un centre de dues línies amb 6 aules per a educació infantil i 
12 per a educació primària, a més de les de grups petits i especialitats. 
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Comptarà també amb una aula de psicomotricitat per a nens de 3 a 6 anys 
més gran del que és habitual, de 84 metres quadrats, i dues aules d’educació 
especial també addicionals a l’equipament habitual d’un CEIP. La superfície 
construïda serà de 3.565 metres quadrats i el pressupost per a la redacció del 
projecte és de 279.008 euros. 
 
 
Conveni amb el Conservatori del Liceu 
 
A banda d‘aquestes construccions escolars, el Govern ha aprovat la signatura 
de dos convenis en matèria educativa. El primer s’ha signat amb la Fundació 
Conservatori del Liceu per al sosteniment del Centre Autoritzat de Grau 
Superior de Música Liceu de Barcelona des del curs 2008-2009 fins al curs 
2011-2012. El pressupost d’aquest conveni és de 6 milions d’euros.  
 
El segon compta amb una dotació de 24.388 euros i se signarà amb la 
Fundació per a la Formació, Investigació i Foment dels Oficis de la Carn i dels 
Productes Càrnies de Catalunya a l’IES d’Hoteleria i Turisme de Barcelona. 
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El Govern destina 29 milions d’euros per als ajuts 
relacionats amb el Contracte Global d’explotació  
 

• Vol fomentar la modernització, el rejoveniment i la 
professionalització del sector agrari, així com els mètodes de 
producció agrícola sostenibles i de protecció del medi ambient 

 
El Govern ha aprovat avui destinar prop de 29 milions d’euros als ajuts 
associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) pel període 2008-2009 per 
tal de donar resposta al nombre de sol·licituds presentades en ambdues 
convocatòries Aquest ajuts tenen com a finalitat fomentar la modernització, el 
rejoveniment i la professionalització del sector agrari, així com fomentar els 
mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció del medi ambient.  

L’aportació aprovada avui es destinarà a atendre les convocatòries de 2007, 
2008 i 2009 del CGE. Concretament es destinaran 12,3 milions d’euros per a 
l’any 2008 i 12,1 milions d’euros per l’any 2009. Aquesta mesura garantirà 
atendre les sol·licituds presentades i actualitzar els terminis de realització i 
justificació de les actuacions per fer possible el seu compliment.  

Així mateix, atesa la voluntat del Govern d’atendre les sol·licituds d’ajuts per a 
inversions productives del CGE també s’ha aprovat autoritzar una despesa de 
gairebé 7,5 milions d’euros pels ajuts associats al CGE. Concretament es 
destinaran  3,8 milions d’euros l’any 2008 i 3,5 milions l’any 2009. Aquesta 
aportació significa una ampliació de més de 4,5 milions euros respecte al 
pressupost assignat inicialment, que era de 2,8 milions d’euros. Aquestes 
ampliacions pressupostàries afecten als ajuts associats al CGE que inclou les 
línies d’ajuts següents.  
 
1.- Ajuts inclosos al procediment abreujat (modalitat de gestió que s’aplica a 
aquells contractes en què els ajuts compromesos no són la contrapartida 
d’inversions productives): 

 
- Indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització 

compensatòria en zones desfavorides fora de les de muntanya 
- Ajuts a mesures agroambientals 
- Foment de la Ramaderia Ecològica 
- Inversions no productives 
- Assessorament tècnic 
- Assessorament tècnico-econòmic 

 
2.- Ajuts inclosos al procediment general (a través d’aquest procediment es 
gestionen aquells contractes que inclouen ajuts que són la contrapartida 
d’inversions productives, entenent com a inversions productives aquelles 
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inversions que donen lloc a un augment significatiu del valor o de la rendibilitat 
de l’explotació agrària): 
 

- Instal·lació de joves agricultors 
- Modernització de l’explotació agrària 
- Diversificació cap a activitats no agrícoles 
- Adaptació a les normes comunitàries: traçabilitat dels productes 

agraris 
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El Govern amplia en 4,5 milions d’euros els ajuts al 
sector pesquer pel 2008 
 

• Els diners previstos inicialment en la convocatòria d’ajuts de 2008 
es destinaran en exclusiva a compensar els pescadors per les 
parades definitives i temporals de les embarcacions 

 
• Amb els 4,5 milions d’euros addicionals aprovats avui s’atendran 

les sol·licituds presentades per a la resta de línies d’ajut de la 
convocatòria 

 
El govern ha acordat avui ampliar en prop de 4,5 milions d’euros els ajuts 
destinats al sector pesquer per al 2008, fins arribar a una inversió total de 8,3 
milions. Els ajuts previstos inicialment en la convocatòria de 2008 es 
destinaran íntegrament i en exclusiva a compensar els pescadors per les 
aturades temporals i definitives de les embarcacions, mentre que els 4,5 
milions d’euros addicionals aprovats pel Govern avui serviran per atendre les 
sol·licituds presentades per a la resta de línies de la convocatòria.  
 
A més dels ajuts per les parades de les embarcacions, necessàries per tal que 
la flota s’adeqüi als estocs existents i millori la seva eficiència energètica, la 
convocatòria dóna suport a altres mesures, com ara les inversions a bord 
d’embarcacions pesqueres i selectivitat, els ajuts socioeconòmics per a donar 
suport a la gestió de la flota pesquera, la transformació i comercialització dels 
productes de la pesca i de l’aqüicultura i la pesca costanera artesanal. 
 
Els 4,5 milions d’euros aprovats avui pel Govern, que aniran a càrrec del 
pressupost de l’any vinent, serviran per finançar les sol·licituds d’ajuts 
relacionades amb aquestes mesures. La distribució de l’import serà la 
següent: 
 
 

 1.610.079 euros procedents del Fons Europeu de la Pesca 
 160.061 euros procedents del Departament d’Agricultura, Alimentació i 

Acció Rural, pressupost 2008. 
 2.000.000,00 euros procedents del Departament d’Agricultura, 

Alimentació i Acció Rural, pressupost 2009. 
 717.447 euros procedents del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i 

Marí. 
 
En total, es destinarà a aquesta convocatòria la quantitat global de 8.3 milions 
d’euros. Aquest import permetrà atendre aquest any el desballestament de 
fins a  40 embarcacions de pesca, la parada temporal de 90 embarcacions de 
cèrcol i de 134 embarcacions de ròssec, la modernització de 46 
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embarcacions, l’aprovació de 40 expedients d’accions col·lectives del sector 
pesquer, la realització d’11 projectes d’aqüicultura i de 10 expedients millora 
de la transformació i comercialització dels productes de la pesca i de 
l’aqüicultura, així com diversos ajuts referents a mesures socioeconòmiques 
per a la gestió de la flota. 
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El Govern construirà una residència i centre de dia per 
a gent gran a Reus  
 

• El nou equipament comptarà amb una inversió de 7 milions 
d’euros i oferirà 99 places residencials i 21 més de centre de dia 

 
• Les obres de construcció començaran el proper mes de gener i la 

residència entrarà en funcionament a finals de 2010 
 

• El Govern també ampliarà la residència Comtes d’Urgell de 
Balaguer 

 
 
El Govern invertirà més de 7 milions d’euros en la construcció d’una 
residència i centre de dia per a gent gran a Reus. L’equipament s’edificarà en 
uns terrenys del carrer Roger de Llúria cedits de manera gratuïta per 
l’Ajuntament. Les obres començaran el pròxim mes de gener i es preveu que 
el centre entri en funcionament a finals del 2010. 
 
El solar on s’edificarà el centre ocupa una superfície de 4.818 metres 
quadrats. L’equipament constarà de tres plantes i un cop entri en 
funcionament oferirà 99 places residencials i 21 més de centre de dia. El 80% 
de les habitacions de la residència seran individuals i la resta, dobles. 
 
La futura residència i centre de dia disposarà de sales d’estar i menjador, 
sales de visita, sales per al personal d’infermeria, magatzem, banys geriàtrics, 
aula de treballs manuals i una sala de motricitat. També oferirà, entre altres, 
serveis de perruqueria, barberia i podologia. 
 
L’equipament s’edificarà aplicant mesures que garanteixin la sostenibilitat. En 
aquest sentit, se seguiran criteris d’estalvi i control del consum de l’aigua, 
d’eficiència energètica amb millores de l’aïllament i aprofitament de la llum 
natural i s’utilizaran equips eficients de climatització. 
 
 
1,3 milions d’euros per a la reforma i ampliació de la residència de gent 
gran Comtes d’Urgell, de Balaguer 
 
El Govern també ha aprovat avui una inversió de gairebé 1,3 milions d’euros 
per a la reforma i ampliació de la residència de gent gran Comtes d’Urgell, de 
Balaguer. Aquest pressupost també inclou la redacció del projecte i la direcció 
de l’obra. Les obres se centraran, sobretot, a millorar la cuina i el menjador, i 
es realitzaran entre el 2009 i el 2011.  
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La despesa es dividirà en tres anualitats. El 2009 s’hi destinaran 158.805,38 
euros, que serviran per finançar els projectes executius i la primera fase de les 
obres. El 2010, es realitzarà una despesa de 559.642,50 euros i el 2011, de 
559.642 euros.  
 
La residència de gent gran Comtes d’Urgell és un centre públic. Disposa de 86 
places residencials, 15 de centre de dia i 19 places d’habitatges tutelats.  
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El Govern construirà un nou centre de salut a Vila-
seca 
 

• El nou centre disposarà de consultes per a l’atenció especialitzada 
que permetran atendre els pacients sense que s’hagin de 
desplaçar al seu centre hospitalari 

 
• La construcció del nou equipament començarà el 2009 i suposarà 

una inversió de 8,6 milions d’euros 
 

• El centre donarà servei a més de 25.000 persones 
 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 8,6 milions d’euros per a la 
construcció d’un nou centre de salut a Vila-seca (Tarragonès). Les obres 
començaran el 2009 i es preveu que tinguin una durada de dos anys.  
 
El centre tindrà una superfície total construïda de 4.403 metres quadrats, i 
comptarà amb una àrea de medicina general amb vuit sales de consulta, vuit 
consultes d’infermeria i dues consultes de metges residents; una àrea de 
pediatria amb tres consultes i tres sales per a consulta d’infermeria; una àrea 
d’odontologia; una àrea de rehabilitació amb una sala de consulta, un despatx 
de fisioterapeuta, una sala de gimnàs polivalent, dos boxes de tractament 
d’electroteràpia i una sala d’hidroteràpia.  
 
A més, disposarà d’una àrea d’educació sanitària i una d’atenció sexual i 
reproductiva amb dues sales de consulta polivalent, una per a escola de 
mares i preparació al part; així com una àrea de radiologia amb sala de 
radiologia digital i sala d’ecografies. 
 
Atenció especialitzada 
 
El nou centre disposarà de consultes per a l’atenció especialitzada que 
permetran atendre els pacients sense que s’hagin de desplaçar fins al seu 
centre hospitalari de referència. Les consultes d’atenció especialitzada de 
proximitat inclouran dermatologia, ginecologia, cirurgia general i urologia, 
cardiologia, endocrinologia,  pneumologia, digestiu, neurologia i reumatologia, 
entre d’altres. 
 
Així mateix, el nou equipament també disposarà d’espai destinat a la 
docència, així com una àrea per al transport sanitari i una d’urgències en què 
s’instal·laran dos boxes de consulta ràpida, dos d’observació i estada 
temporal, dues àrees de pacients crítics, una sala de guixos i una d’analítica 
seca i una d’extracció de mostres. A més les noves instal·lacions disposaran 
d’espais destinats a personal sanitari, administració i emmagatzematge.  
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Servei a més de 25.000 persones 
 
Tot i que la població habitual de Vila-seca és d’unes 15.000 persones, aquesta 
xifra augmenta gairebé en unes 10.000 si es compta la població estacional i la 
flotant. A més, el nou centre també atendrà als nuclis de població de La 
Pineda (1.482 habitants) i La Plana (394 habitants). Així doncs, seran més de 
25.000 els usuaris que puguin beneficiar-se del nou equipament.  
 
Cal destacar també que, segons les previsions obtingudes en l’estudi de 
projeccions poblacionals de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, l’any 
2015 Vila-Seca arribarà a una població de prop de 20.000 habitants, a la qual 
s’ha d’afegir la població flotant i l’estacional. 
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El Govern fomenta l’atenció natural al part normal en 
els hospitals públics catalans 
 

• Vol garantir una assistència al part normal amb la mínima 
intervenció mèdica possible a aquelles dones que ho demanin 

 
• L’any passat es van atendre 1.148 parts normals no medicalitzats 

arreu de Catalunya 
 
 
El Govern signarà un conveni amb el Ministerio de Sanidad y Consumo amb 
l’objectiu d’estendre de manera progressiva a tot Catalunya l’atenció natural al 
part normal als hospitals que depenen del Departament de Salut, i també 
d’humanitzar tot el procés del part i fomentar la lactància materna. El part 
natural és aquell que rep la mínima intervenció mèdica, de forma que només 
s'hi intervé en cas de complicacions.  
 
Els objectius d’aquest conveni són assegurar l'atenció natural al part normal 
com una de les prestacions dels serveis sanitaris públics, i garantir la igualtat 
en l’accés a aquest tipus de part i la qualitat de l'atenció. També es vol 
augmentar el paper i la participació activa de les dones, garantir la formació 
adequada de professionals, fomentar el vincle afectiu entre mare i la criatura, i 
potenciar la corresponsabilitat paterna.  
 
D’altra banda el conveni permetrà analitzar els resultats entre els centres 
sanitaris que realitzen assistència natural al part normal, conèixer el grau 
d'acceptació i satisfacció de les dones i les seves famílies i avaluar l'atenció al 
procés assistencial de l'embaràs, part i postpart.  
 
Per aconseguir aquests objectius el Departament de Salut impulsarà accions 
adreçades a adequar els espais físics en els hospitals i els recursos humans 
per afavorir aquest tipus d’assistència, i crearà un registre català d’assistència 
natural al part normal.  
 
Aquestes accions es desenvoluparan en els següents centres sanitaris: 
Hospital Clínic-Maternitat, Hospital Santa Caterina de Salt, Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, Hospital de Puigcerdà, Hospital de Mataró, Hospital 
General de Vic, Hospital de Sabadell,  Hospital St. Jaume d'Olot, Centre 
Hospitalari de Manresa i Hospital del Vendrell. Properament s’incorporaran 
també els hospitals de Terres de l’Ebre i de Lleida.  
 
En aquests centres sanitaris s'oferirà a les gestants sense factors de risc una 
assistència al part de forma natural, no medicalitzat, amb la mínima 
intervenció possible, garantint la vigilància materno-fetal necessària per evitar 
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riscos no desitjats i respectant a tota hora el dret a l'autonomia, informació i 
intimitat de la dona, així com el dret a estar acompanyada per la persona que 
ella desitgi durant tot el procés d'atenció a l'embaràs, durant el part i després 
d’aquest. 
 
Aquest conveni desenvolupa les recomanacions establertes en l’Estratègia 
d’Atenció al Part Normal del Sistema Nacional de Salut que es va acordar en 
el Consell Interterritorial el passat mes d’octubre. Pel que fa al finançament 
d’aquest projecte, el Ministeri assumeix el 70% del total que suposa 
683.987,99€ i la Generalitat de Catalunya, el 30% restant: 293.137,71€. 
 
 
Una pràctica amb demanda creixent entre les dones i les seves parelles 
 
Cada cop més dones prefereixen disposar d’una opció de part el més 
fisiològica i el menys medicalitzada i intervencionista possible i que, al mateix 
temps, els permeti participar més activament en tot el procés del part. A 
Catalunya l’any passat unes 1.386  dones van escollir una atenció no 
medicalitzada per tenir els seus fills en els 10 hospitals pilot per l’assistència 
natural al part normal. D’aquestes, un 82% (1.148 dones) finalment van poder 
rebre aquest tipus d’atenció. L’’any 2006 ho van fer unes 600.  
 
El Govern va aprovar l’any 2007 un protocol d’actuació que garanteix l’equilibri 
entre la demanda d’assistència al part normal, la seguretat i el benestar tant 
de la mare com del nadó. El document regula les condicions bàsiques que han 
de reunir els centres que ofereixen assistència no medicalitzada al part 
normal: han de garantir la presència d'una llevadora que assisteixi de forma 
individualitzada la dona; han de disposar també de l'equip obstètric de guàrdia 
del mateix hospital i han de comptar amb personal sensibilitzat, amb formació 
específica i pràctica en l'assistència al part natural. 
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El Govern impulsa la construcció del Parc empresarial i 
tecnològic de l’Esport 
 

• L’objectiu d’aquest Parc és que el Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat sigui un projecte de referència per l’esport internacional 

 
El Govern ha aprovat avui la cessió de dues finques, d’una superfície de 
18.930 metres quadrats, al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del 
Vallès amb l’objectiu de construir-hi el Parc empresarial i tecnològic de 
l’Esport. La creació d’aquest Parc respon a la voluntat del Govern de donar 
servei a les necessitats de l’esport d’elit català i s’emmarca en el Pla que 
pretén modernitzar el CAR de Sant Cugat per convertir-lo en un centre de 
referència a nivell internacional.  
 
El nou Parc empresarial i tecnològic de l’Esport és una aposta important en 
tecnologia i recerca, on diverses empreses del sector invertiran per a la 
innovació i la investigació en tecnologia aplicada a l’esport. La voluntat és 
convertir el CAR en un centre de gestió del sector econòmic i de coneixement 
esportiu. El Parc és una iniciativa conjunta de l’Administració, les empreses de 
l’àmbit de l’esport, les universitats i els centres de tecnificació i alt rendiment 
de l’esport.  
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Altres acords de Govern 
 
 
El Govern destina prop de 3 milions d’euros a garantir els préstecs a 
ramaders per afrontar l’augment dels preus del cereal  
El Govern ha aprovat avui destinar prop de 2.9 milions d’euros per tal de 
poder fer front al pagament de les bonificacions dels préstecs concedits a les 
explotacions ramaderes afectades per l’increment del preu dels cereals. Amb 
aquesta aportació es vol cobrir les necessitats financeres dels ramaders que 
han patit una davallada de renda com a conseqüència de la pujada del preu 
d’aquest producte. 

La concessió de préstecs preferencials per part de les entitats financeres als 
afectats va ser impulsada pel Govern el novembre de 2007 per l’increment del 
preu dels cereals que es va produir durant la segona meitat de l’any 2007 i al 
llarg d’aquest any per tal d’ajudar a pal·liar els efectes de la pujada dels costos 
de l’alimentació, atès que aquesta pujada del preu dels cereals va comportar 
un important increment de costos a les explotacions de ramaderia intensiva 
que podia comprometre la continuïtat de les explotacions. Posteriorment, en 
veure que la situació de carestia lluny de remetre, es mantenia i incrementava 
en el temps, es van convocar ajuts per cobrir les necessitats financeres de les 
explotacions ramaderes afectades per la davallada de renda provocada per 
l’increment del preu dels cereals.  

 
 
El Govern modifica el decret de funcionament dels clubs esportius 
 
El Govern ha aprovat modificar el decret que regula la constitució, les classes i 
el registre de clubs i associacions esportius, i el reglament del seu règim i 
funcionament intern. La modificació introdueix novetats en el reglaments dels 
clubs i les associacions esportives com que el mandat dels membres del 
consell o la junta directiva no pugui ser inferior a 6 anys ni superior a 8.  
 


