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Els metges podran tenir una segona feina al sector 
públic 
 

• El Govern permetrà els facultatius que treballen al sector 
públic fer una segona activitat assistencial al mateix àmbit, 
tant a centres sanitaris com de serveis socials  

 
• És una de les mesures, que juntament amb l’augment de 

places d’estudiants de medicina i de residents d’especialitats, 
impulsa el Departament  de Salut per millorar la sanitat 
catalana   

 
• És conseqüència d’una proposta formulada pel Consell de la  

Professió Mèdica per pal·liar el dèficit de professionals 
 
 
Els metges podran exercir una segons feina en el mateix àmbit públic. El 
Govern ha aprovat avui un acord de declaració de “l’interès públic” per 
desenvolupar un segon lloc de treball de caràcter assistencial en el sector 
públic sanitari i en els centres residencials de la xarxa pública de serveis 
socials, per part del personal mèdic que presta els seus serveis en els 
àmbits assistencials de l’atenció primària, hospitalària, sociosanitària i de 
la salut mental en entitats que presten serveis sanitaris de titularitat 
pública.  
 
Amb aquest acord, per primera vegada a Catalunya es permet 
compatibilitzar al personal mèdic un segon lloc de treball públic de 
caràcter assistencial, sent una excepció qualificada a la regla general de 
dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol 
lloc de treball. 
 
La Llei 21/1987, de 26 de novembre, estableix que el personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei solament pot desenvolupar una segona 
activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic, 
preveient que hi ha un interès públic per a exercir un segon càrrec o 
activitat si ho determina així el Govern.  Amb l’aprovació de l’acord signat 
avui pel Govern això ja serà possible. 
 
Amb la declaració d’interès públic el Govern vol ajudar a pal·liar el 
problema de manca de personal mèdic que existeix al nostre país, una 
situació que s’ha posat de manifest tant en el sistema sanitari com en la 
xarxa pública de serveis socials. Aquesta situació s’explica per l’increment 
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de la demanda assistencial, pel creixement de la població i per 
l’envelliment de la mateixa. 
 
La necessitat d’atendre aquesta demanda assistencial en un context 
d’estreta col·laboració i de coordinació entre els sistemes sanitari i de 
serveis socials justifica també la declaració d’interès públic per 
desenvolupar un segon lloc de treball o activitat per part del personal 
mèdic en aquests centres residencials. Aquesta mesura permetrà fer front 
a situacions d’excepcionalitat com per exemple cobrir tots els serveis en 
períodes de vacances o en zones rurals.  
 
La possibilitat d’exercir una segona feina al sector públic és una de les 
mesures que es van aprovar en el Consell de la Professió Mèdica de 
Catalunya (òrgan de consulta i participació de la professió Mèdica integrat 
per representants de les principals organitzacions de salut del nostre país) 
el passat mes de febrer, per ajudar a donar solucions a la manca de 
facultatius. 
 
Aquesta proposta és una més de les moltes iniciatives que està duent a 
terme el Departament de Salut per millorar l’assistència sanitària al nostre 
país, com l’increment d’estudiants de pregrau de medicina i de residents 
de postgrau de les especialitats deficitàries. L’increment en els estudiants 
de medicina ha estat del 12% en eles dos darrers anys i l’increment de 
residents del 17 en el mateix període. 
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El Govern aprova una subvenció de 390.000 euros per 
impulsar el futur Hospital Transfronterer de la 
Cerdanya 
 

• Serà el primer d’aquesta mena de la Unió Europea i atendrà la 
població dels dos costats de la frontera hispanofrancesa 

 
• Es calcula que pot donar servei a uns 35.000 usuaris de les 

comarques de la Cerdanya i el Capcir 
 
 
El Govern concedirà una subvenció de 390.000 euros a la Fundació Privada 
Hospital Transfronterer de la Cerdanya, per impulsar la construcció d’un 
hospital que atengui la població dels dos costats de la frontera 
hispanofrancesa. 
 
Aquesta subvenció, inclosa en el pressupost del Servei Català de la Salut per 
al 2007, es destinarà a finançar les actuacions operatives que assumeix 
aquesta Fundació: realització d’estudis, actes, activitats comunicatives, 
funcionament ordinari, etc. 
 
Aquest Hospital és un projecte que va néixer l’any 2003, fruit de l’acord entre 
la Generalitat de Catalunya i el Consell Regional Llenguadoc-Rosselló, amb la 
participació de l’Ajuntament de Puigcerdà i amb l’objectiu de crear un hospital 
a la Cerdanya per donar assistència als usuaris en règim d‘internament i 
ambulatori de la població dels territoris dels dos costats de la frontera. 
 
Aquest serà el primer hospital transfronterer de la Unió Europea que doni 
servei als ciutadans de tots dos estats, alhora. El futur hospital tindrà una 
capacitat de 68 llits i es començarà a construir durant el 2008. Es calcula que 
tindrà uns 35.000 usuaris potencials de les comarques de la Cerdanya i el 
Capcir. 
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15.388 persones han estat valorades fins ara com a 
dependents d’alt nivell i rebran els primers ajuts de la 
Llei de la Dependència 
 

• La consellera Capdevila ha informat el Govern sobre l’evolució del 
desplegament de la Llei de la Dependència  

 
• Més de la meitat dels valorats fins ara, al voltant del 66%, rebran 

els ajuts establerts per la Llei de la Dependència aquest any que 
s’inicia pels de grau més elevat, el Grau III 

 
• Aquestes valoracions són les que s’han comptabilitzat fins el dia 

25 de setembre passat 
 

 
La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha informat avui 
el Govern sobre la situació del desplegament de la Llei de promoció de 
l’autonomia i atenció a les persones en situació de dependència que va entrar 
en vigor a primers d’aquest any.  
 
Fins a data de 25 de setembre, un total de 15.388 persones han estat 
reconegudes com a dependents de Grau III o d’alta dependència; i per tant, 
seran les primeres persones a rebre els ajuts previstos per la Llei. Pels que 
varen ser reconeguts al mes d’agost passat, es preveu que el programa 
individualitzat d’atenció estigui dissenyat i presentat entre novembre i 
desembre; els que varen rebre el reconeixement el mes de setembre tindran 
el programa elaborat entre desembre i gener, i així successivament. Això 
significa que s’ha de comptabilitzar uns tres mesos a partir del reconeixement 
del Grau III de dependència.  
 
Actualment els 23 equips de Valoració (SEVAD) que hi ha a Catalunya han 
rebut 33.722 sol·licituds i han realitzat 23.088 valoracions, de les quals 15.388 
corresponen al Grau III, fet que significa que més del 66% dels sol·licitants 
rebran els ajuts per alta dependència. Cal tenir present que, segons el 
calendari de desplegament de la Llei, durant el 2007 seran reconeguts els 
drets de les persones que tinguin una valoració de Grau III; els altres graus 
s’hi incorporaran progressivament. 
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El Govern destina una subvenció de més de quatre 
milions d’euros al CEIP de Vilanova del Vallès 
 

• Aprovada també la creació d’un centre d’adults a l’Hospitalet 
 
El Govern ha aprovat avui destinar una subvenció de 4.151.947 euros per a 
les obres de construcció d’un nou Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) 
de dues línies d’educació infantil i primària a Vilanova del Vallès, a través d’un 
conveni de col·laboració subscrit entre el Departament d'Educació de la 
Generalitat i l'Ajuntament de Vilanova del Vallès.  
 
Aquest centre, anomenat CEIP La Falguera, va entrar en funcionament el curs 
passat, 2006-2007, en 4 mòduls prefabricats, i enguany escolaritza un total de 
81 alumnes, 76 d’educació infantil i 5 de primària. La construcció del nou CEIP 
permetrà la substitució d’aquests mòduls prefabricats.  
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat la creació del Centre d’adults Sant 
Ramon de l’Hospitalet de Llobregat, per transformació de l’Aula de formació 
d’adults Eugeni d’Ors del mateix municipi. 
 
Aquest centre, que adequarà la seva activitat docent a partir del curs 
acadèmic 2007-2008, desenvoluparà els ensenyaments inicials i bàsics, la 
formació instrumental bàsica, en totes les seves modalitats, per a persones 
adultes i els ensenyaments de les competències per a la societat de la 
informació. També incorporarà la perspectiva de gènere a les activitats 
educatives i formatives i  la metodologia d’autoformació.  
 
El centre, ubicat al passeig Amat, 5-7, comptarà amb 4 aules, una sala 
polivalent i una aula d’informàtica, entre d’altres espais. El curs 2006-2007 va 
escolaritzar un total de 294 alumnes. 
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El Govern promou l’ensenyament de la llengua i la 
cultura catalanes a la Catalunya Nord 
 

• Atorgarà 2,9 milions d’euros a l’Associació d’Amics la Bressola 
per finançar un nou centre educatiu al Rosselló 

 
 
El Govern ha acordat reforçar el seu compromís en la difusió i l’ensenyament 
de la llengua i la cultura catalana a la Catalunya Nord, amb una subvenció a 
l’Associació d’Amics de la Bressola que treballa per recuperar l’ensenyament 
de la llengua en aquest territori. El consell de Govern ha autoritzat avui el 
Departament de la Vicepresidència a atorgar un ajut de 2.915.894,10 euros a 
l’Associació, que servirà per finançar la construcció d’un nou centre educatiu 
de secundària a El Soler (Rosselló).  
 
La subvenció és materialitzarà amb la concessió d’un préstec de l’Institut 
Català de Finances i tindrà abast pluriennal entre els anys 2007 i 2011. La 
distribució de la despesa serà la següent: 2007, 410.617,78; 2008, 
618.543,33; 2009, 616.351,39; 2010, 638.139,93, i 2011, 632.241,67. 
 
L’Associació Amics de la Bressola és una entitat sense ànim de lucre que van 
crear fa uns vint anys l’historiador i polític Francesc Ferrer i Gironès i 
l’escriptor Enric Larreula i Vidal amb l’objectiu de garantir la pervivència de les 
escoles Bressola de la Catalunya Nord. L’Associació es va constituir legalment 
l’any 1986. Actualment escolaritza més de 600 alumnes en català en vuit 
centres (set de primària i un de secundària) de diverses localitats de la 
Catalunya Nord. En concret, hi ha escoles Bressola a Perpinyà, Nyils, Prada, 
El Soler (on hi ha dos centres), Sant Esteve i Càldegues. 
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L’Agència Catalana de la Joventut assumeix el 
desenvolupament i l’execució de les polítiques per a 
joves del Govern 
 

• L’Agència posarà èmfasi en les polítiques d’emancipació i 
participació 

 
• També permetrà optimitzar els serveis i recursos que es destinen 

als joves 
 
L’Agència Catalana de la Joventut assumeix el desplegament i l’execució de 
les polítiques per a joves de la Generalitat. El Consell de Govern ha autoritzat 
avui el traspàs de les accions del capital de Turisme Juvenil de Catalunya S.A. 
(TUJUCA S.A.) a la nova Agència per tal que aquesta assumeixi les seves 
funcions. Aquest traspàs donarà coherència i aglutinarà en un únic ens 
l’execució de les polítiques per a joves d’acord amb els principis d’optimització 
del patrimoni públic, estabilitat, formació, vocació social dels serveis públics i 
eficiència, eficàcia i transparència en l’administració dels recursos. Julià 
Fernández és el director general de l’Agència. 
 
L’Agència Catalana de la Joventut desenvoluparà i executarà, entre d’altres, 
programes que afavoreixin l’emancipació del jovent, ja que un dels objectius 
prioritaris del Govern és que els joves puguin desenvolupar el seu propi 
projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i 
laboral.  
 
Les principals funcions de l’Agència Catalana de la Joventut són el 
desenvolupament i l’execució de programes de participació i emancipació 
juvenil; l’estudi i assessorament a les institucions en matèria de joventut i la 
promoció de la mobilitat nacional i internacional dels joves, així com la 
promoció de la solidaritat i la cooperació al desenvolupament. A més, 
l’Agència també assumirà la gestió de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de 
Catalunya, el Carnet Jove i la Xarxa Catalana d’Informació Juvenil. 
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El Govern cofinança els contractes dels investigadors 
del Programa Ramón y Cajal 
 

• El Govern aprova la quantitat destinada a la Universitat de 
Barcelona (UB) per a l’any 2006 

 
• El cofinançament anirà a càrrec de la Direcció General de Recerca  

 
 
El Govern destinarà 407.423 euros amb càrrec al pressupost de la Direcció 
General de Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, a la 
Universitat de Barcelona (UB) per tal  de cofinançar els contractes dels 
investigadors del programa Ramón y Cajal  que porten a terme els seus 
projectes de recerca en aquesta Universitat. 
 
Amb aquest import, la Direcció General de Recerca cofinança a parts iguals, 
amb la UB, el cost dels contractes d'aquests investigadors durant l’any 2006 i 
es complementen les quantitats que, per la seva part, aporta el Ministeri 
d'Educació i Ciència per als contractes dels investigadors del programa 
Ramón y Cajal.  Això mateix s'està fent amb les altres universitats i centres de 
recerca de Catalunya.   
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El Govern estableix un conveni de quatre anys amb 
Òmnium Cultural d’ajut a les seves activitats 
 

• Atorgarà un ajut de 2,7 milions d’euros a l’entitat entre els anys 
2007 al 2010 per fomentar les activitats relacionades amb la 
llengua i la cultura catalanes 

 
 
El Govern vol refermar el seu compromís amb la promoció de la llengua i la 
cultura catalana i ha acordat atorgar una subvenció de 2.719.358 euros a 
Òmnium Cultural que permetrà finançar conjuntament les activitats 
relacionades amb la llengua, la cultura i la personalitat nacional de Catalunya 
que realitzi l’entitat entre els anys 2007 i 2010. 
 
L’ajut, que es concedirà a través de la signatura d’un conveni de col·laboració 
entre el Departament de la Vicepresidència i Òmnium Cultural, és de caràcter 
pluriennal (2007-2010) a distribuir de la següent manera: 2007, 650.000 euros; 
2008, 669.500 euros; 2009, 689.585 euros, i 2010, 710.273 euros. 
 
Òmnium Cultural ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya des que 
aquesta es va instaurar. De fet, l’any passat el Govern va concedir-li una 
subvenció per import de 600.000 euros. Enguany, però, la Generalitat ha 
decidit establir un marc de col·laboració més ampli amb l’entitat que permeti, 
des d’una major planificació, fer un salt qualitatiu en l’activitat que ja duu a 
terme en l’actualitat. És per aquest motiu que el Govern ha considerat oportú 
establir un conveni amb despesa pluriennal (2007-2010). 
 
Aquest conveni estableix les línies d’actuació prioritàries. Aquests eixos 
passen, entre d’altres, per la promoció i el suport al desenvolupament de les 
activitats de referència d’Òmnium Cultural; el suport del Govern a l’activitat 
ordinària de la seu nacional de l’entitat, que inclou cicles de xerrades, 
conferències, cicles formatius i culturals, o l’impuls per exemple a l’aplicació, el 
seguiment i l’avaluació del Pla Estratègic 2007-2009 que marca el full de ruta 
de l’entitat durant els propers anys. 
 
Òmnium Cultural és una entitat de reconeguda trajectòria que es va fundar 
l’any 1961 i que treballa per la promoció i la normalització de la llengua 
catalana, la cultura i la personalitat nacional de Catalunya. És un punt de 
trobada de la societat civil, que pretén exercir en la societat catalana un 
lideratge transversal, transformador, apartidista i arrelat al territori. Actualment 
compta amb 15.500 socis, 21 delegacions territorials i 5 grups locals. 



 

 

Acords de Govern . 02.10.2007 11 
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.net 
 

El personal facultatiu i tècnic del cos de Mossos 
d’Esquadra tindrà representació al Consell de la 
Policia 

    
• El Govern demana al Parlament que tramiti d’urgència la 

modificació de la Llei de la policia 
  

El Govern ha aprovat avui demanar a la mesa del Parlament de Catalunya la 
tramitació pel procediment d’urgència del Projecte de llei de modificació de la 
llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, 
en relació amb el personal facultatiu i tècnic del cos. 
 
L’objectiu d’aquest Projecte de llei és la modificació de l’actual règim que 
afecta els facultatius i tècnics integrants del cos de mossos, com a personal 
de suport a la funció policial, mitjançant la creació de dues noves categories: 
la facultativa i la tècnica. 
 
Aquesta modificació permet que aquest personal funcionari pugui exercir els 
seus drets sindicals amb l’elecció d’una representació al Consell de la Policia-
Mossos d’Esquadra, com a òrgan de representació paritària de la Generalitat i 
dels membres del cos, ja que actualment, en no estar correctament 
identificada la seva pertinença a cap escala del cos, no poden disposar de cap 
representació específica ni poden exercir el seu dret de vot en les eleccions a 
l’òrgan de representació esmentat.  
 
Es tracta que aquests funcionaris públics del cos policial no es vegin privats 
d'un dret vinculat amb les llibertats sindicals i de representació, limitació que 
cada vegada afecta a un nombre major de funcionaris, atès el creixement del 
nombre de llocs de facultatius i tècnics proporcional a l'increment de les 
dotacions del cos de Mossos d'Esquadra. 
 
 
 


