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Serveis mínims davant la convocatòria de vaga general 
 
 
El Departament de Treball ha informat avui al Govern sobre l’ordre de serveis 
mínims, dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya, 
davant de la convocatòria de vaga general feta pels sindicats per demà 
dimecres, 29 de setembre, per tal de garantir els serveis essencials per a les 
persones i l’exercici legítim del dret de vaga. 

   
El Departament de Treball, com a autoritat laboral en la matèria, es va reunir 
abans de dictar l’ordre de serveis mínims amb tots els sindicats convocants de 
la vaga i amb les associacions empresarials més representatives de Catalunya 
per escoltar les seves propostes. 

  
Un cop escoltades totes les parts, el Departament de Treball va fixar els serveis 
mínims que s’han de prestar el dia de la vaga general en l’àmbit de les 
competències que són titularitat de la Generalitat de Catalunya. Aquests 
serveis mínims ponderen el legítim dret de vaga amb altres drets vitals i 
necessitats bàsiques dels ciutadans com, per exemple, la salut, els serveis 
d’emergències o la seguretat. 

  
A l’Ordre s’han tingut en compte els acords de serveis mínims en fred signats 
entre les associacions sindicals i empresarials més representatives en sectors 
com la sanitat, el transport de mercaderies i en les empreses de transport de 
viatgers TMB (metro i autobusos) i FGC durant els anys 2005 i 2006. 

  
En aquest sentit, Catalunya ha estat pionera en promoure acords de serveis 
mínims en fred (s’anomenen en fred perquè són acordats entre les parts en 
períodes on no hi ha una convocatòria imminent de vaga), els quals es van 
acordar entre les parts establint uns criteris marc que serveixen per fixar el 
contingut dels serveis mínims davant la convocatòria d’una vaga. 
 
Un cop dictats els serveis mínims per part de l’autoritat laboral correspondrà a 
les empreses -després d’escoltar els representants dels treballadors- designar 
el personal per garantir la prestació normal dels serveis mínims. 
 
A continuació us detallem els serveis mínims dictats per alguns dels sectors 
que són competència de la Generalitat de Catalunya i que tenen més incidència 
per a la població. 
 
Assistència sanitària a centres i establiments sanitaris assistencials de 
titularitat pública i privada: 
 
Es garanteix el funcionament normal a: 

  
• Serveis d’urgències.  
• Unitats especials (UCI, UVI, unitats coronàries, d’hemodiàlisi, 
neonatologia, parts i radioteràpia-quimioteràpia i altres d’urgència vital).  
• Activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radio i quimioteràpia en 
situacions urgents.  
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• Atenció als malalts ingressats, tant assistencial com bàsica d’infermeria i 
hotelera.  
• Neteja de les àrees d’alt risc (quiròfans, unitats de grans cremats, 
prematurs, UCI i UVI, sales de parts, unitats d’infecciosos i 
d’immunodeprimits, laboratori d’urgències, cuines...).  
• Transport sanitari per atendre les urgències.  
• Coordinació d’urgències i sistemes d’emergències.  

 
Transport de viatgers urbà i interurbà:  

  
• En el cas dels Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) –metro i 
autobusos–, els Ferrocarrils de la Generalitat, el TRAM i les empreses que 
presten els serveis de transport de viatgers per carretera circularan un 
25% dels trens i dels autobusos durant les hores punta. (Des de les 06.30 
hores fins les 09.30 hores del matí i des de les 17 hores i fins les 20 hores 
de la tarda).  
• En el cas del servei de Rodalies de Catalunya operat per Renfe 
circularan un 25% dels trens en les hores punta (Des de les 06.30 hores i 
fins les 09.30 hores del matí i des de les 17 hores fins les 20.00 hores de 
la tarda).  
• El servei de llançadora de les terminals de l’aeroport funcionarà al 50% 
durant tota la jornada.  
  
  

Transport de mercaderies per carretera:  
  
• Els serveis mínims garanteixen els subministraments sanitaris i el 
transport dels productes peribles que per les seves característiques no es 
puguin conservar durant més de 24 hores.  
  
  

Centres docents públics i privats concertats no universitaris i llars 
d’infants: 

  
• Centres d’ensenyament infantil i de primària (3 a 12 anys): Una persona 
de l’equip directiu i un docent per cada 6 aules.  
• Llars d’infants (0 a 3 anys): Una persona de l’equip directiu i el 25% de la 
plantilla.  
  
  

Centres d’atenció i gestió de trucades d’urgències i emergències com les 
sanitàries, de policia, d’ordre públic, de violència de gènere, de protecció 
civil, de bombers, del salvament marítim, elèctriques, d’aigüa i gas, 
d’informació de trànsit: 

  
• El servei es prestarà amb el personal necessari i imprescindible per 
poder realitzar les comunicacions de la forma habitual.  
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Subministrament d’energia elèctrica, de gas, d’abastament d’aigua 
potable, d’evacuació, de tractament d’aigües residuals i enllumenat 
públic: 

  
·        Funcionament normal de les instal.lacions i reparació de les avaries 
urgents 
  
  

Empreses que realitzen funcions d’assistència i serveis socials: 
  
·        El servei de menjadors socials: personal imprescindible per la 
prestació del servei. 
·        Ajuda a domicili: s’han de prestar els serveis urgents, necessaris i 
inajornables. 
·        Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim 
de festiu. 
·        Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu. 
·        El servei de comunitats infantils/juvenils: el manteniment dels serveis 
habituals per part del personal educatiu d’assistència directa al menor i 
serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància. 
·        Centres d’atenció especial, residències, pisos-llar: només el personal 
necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu. 
·        Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 
50% en la resta de serveis. 
·        Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal 
assistencial. 
  

Administració de la Generalitat de Catalunya: 
 
Serveis comuns a tots els centres de treball: 

  
• Personal directiu: una persona per unitat orgànica o centre de treball  
• Serveis de registre de documents (o bé Oficines d’Atenció Ciutadana), 
serveis de control d’accés i serveis de telefonia:  
• Si el centre té fins a 100 treballadors: 3 persones  
• Si el centre té més de 100 treballadors: 4 persones  
• Serveis que tramitin actuacions amb terminis preclusius o que pel seu 
incompliment puguin provocar la pèrdua o perjudicis greus de drets o 
interessos de tercers: una persona per servei afectat.  
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El Govern rep l’informe “Demanda d’atenció sanitària 
en xifres”, que estudia l’ús dels serveis de salut a 
Catalunya 
 

• El número de visites telefòniques s’ha triplicat en els darrers 
anys 

 
• L’estada mitjana hospitalària en dies ha baixat un 7,7% 
 
• Els principals problemes de salut atesos a l’atenció primària 

l’any 2009 són la hipertensió, l’excés de colesterol, els 
problemes d’esquena, l’obesitat, la diabetis i l’ansietat 

 
El Govern ha rebut avui l’informe “Demanda d’atenció sanitària en xifres”. 
Aquesta publicació, realitzada conjuntament pel Departament de Salut i el 
CatSalut, posa a disposició dels professionals del sistema sanitari català una 
síntesi de la informació rellevant sobre demanda i utilització de serveis sanitaris 
a Catalunya, amb la voluntat d’oferir una visió sobre com es comporta i 
evoluciona la demanda de serveis i com s’organitza el sistema sanitari català 
per tal de donar una resposta de qualitat. 
 
Entre les dades de l’informe destaca l’increment de l’ús que es fa de l’atenció 
telefònica. El número de visites telefòniques s’ha triplicat en els darrers anys. Al 
2007 representaven l’1,2% de les consultes mentre que al 2009 suposen un 
4’2%. 
 
Pel que fa a les visites presencials en els centres d’atenció primària, al 2005 
representaven un 98,6% de les consultes i al 2009 representaven el 93,5%. Els 
principals problemes de salut atesos a l’atenció primària en el 2009 són la 
hipertensió, l’excés de colesterol, els problemes d’esquena, l’obesitat, la 
diabetis i l’ansietat.  
 
En relació amb l’activitat hospitalària, cal remarcar que es manté estable amb 
millores en l’eficiència. Mentre que els ingressos hospitalaris convencionals 
comencen a disminuir , el percentatge de cirurgia major ambulatòria creix un 
42% respecte al 2003. L’estada mitjana hospitalària en dies ha baixat un 7,7%. 
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El Govern aprova el nou Mapa de Protecció Civil de 
Catalunya 
 

• El nou mapa permetrà conèixer els riscos naturals o tecnològics de 
cada territori i com fer-los front 

 
• Aprovada també la modificació de la composició de la Comissió de 

Protecció Civil de Catalunya. L’objectiu és incorporar-hi 
organismes que fins ara no hi eren representats i que formen part 
del sistema de Protecció Civil 

 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la creació del nou Mapa de 
Protecció Civil de Catalunya (MPCC). Es tracta d’un conjunt de mapes temàtics 
en què s’especifiquen les diferents zones territorials amb un risc natural o 
tecnològic rellevant. 
 
Els riscos que preveu són tant els especials (sísmic, d’incendi forestal, 
nevades, inundacions, contaminació accidental de les aigües marines, transport 
de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, establiments industrials que 
manipulen substàncies perilloses, nuclear, aeronàutic, d’allaus i radiològic), 
com els riscos no especials (transport de viatgers per ferrocarril i risc en 
conductes fixes de transport de substàncies perilloses) i també riscos bàsics 
segons el criteri territorial de protecció civil. 
 
L’origen d’aquest nou mapa és el dret dels ciutadans a ser informats dels riscos 
col·lectius greus que els poden afectar i de les mesures públiques per fer-los 
front. Amb aquesta finalitat, el mapa recull els aspectes de gestió dels riscos 
existents i, a més, concretats territorialment. Això també permet una visió 
conjunta dels diferents riscos que afecten un àmbit territorial concret i de la 
gestió global que se’n fa en aquell territori.  
 
El MPCC es realitza en suport informàtic mitjançant un Sistema d’Informació 
Geogràfica (SIG) i la seva difusió es fa mitjançant plataforma web. A més, es 
lliurarà a les diferents administracions públiques i als ciutadans perquè puguin 
desenvolupar la previsió, planificació i prevenció d’aquests riscos, així com 
també la intervenció, informació i formació. 
 
El nou Mapa de Protecció Civil de Catalunya és un element estratègic de 
caràcter tècnic essencial per al desenvolupament del sistema de protecció civil 
català, ja que estableix les bases per al coneixement i la difusió dels riscos de 
protecció civil a la societat.  
 
 
Modificació de la composició de la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya 
 
El Govern ha aprovat també avui la modificació de la composició de la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya per tal d’incorporar al seu plenari 
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organismes que formen part de sistema de Protecció Civil i que fins ara no hi 
eren representats.  
 
Es preveu que entrin a formar-ne part els organismes de la Generalitat 
competents en meteorologia, geologia, aigua, qualitat ambiental, la xarxa 
Rescat d’emergències, i el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112. També s’hi incorporen els departaments d’Educació, d’Acció Social i 
Ciutadania, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
(Departament de Governació) i la Direcció General d’Atenció Ciutadana 
(Departament de Presidència).  
 
La nova composició reforça el caràcter transversal de la Comissió com a taula 
comuna on es troben totes les institucions implicades en el sistema de 
Protecció Civil. 
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El Govern aprova el Pla especial per a emergències 
radiològiques 
 

• Té per objectiu fer front a emergències derivades de la presència de 
matèries radioactives i fonts de radiacions ionitzants en 
instal·lacions que treballen amb aquests materials, però també per 
a casos de terrorisme i altres activitats criminals 

 
• El Pla obliga 103 municipis a fer un Pla d’actuació municipal sobre 

risc radiològic 
 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Pla especial per a emergències 
radiològiques, que té per objectiu fer front a emergències derivades de la 
presència de matèries radioactives i fonts de radiacions ionitzants. 
 
Aquest Pla exclou les emergències que tinguin lloc a les centrals nuclears 
d’Ascó I, Ascó II i Vandellòs II, atès que ja existeix un pla estatal per fer-hi front, 
el PENTA; i també exclou les emergències en el transport de matèries 
radioactives perquè ja queden incloses en el pla de la Generalitat TRANSCAT. 
 
Així, el pla radiològic inclou les emergències radiològiques en instal·lacions que 
treballen amb matèries radioactives o fonts de radiacions ionitzants com ara 
centres mèdics, indústries, centres d’investigació, etc.; en instal·lacions no 
radioactives però en les quals per error hi poden arribar materials radioactius 
com ara les foneries, ferrovellers; i també emergències radiològiques no 
associades a cap instal·lació, com poden ser l’aparició de fonts òrfenes, el 
terrorisme i altres activitats criminals, etc. 
 
L’estructura del Pla preveu, a més de les figures i cossos operatius habituals, 
com el Consell Assessor, el gabinet d’informació, el grup d’ordre i sanitari, etc., 
un nou grup específic, el grup radiològic, integrat per experts en protecció 
radiològica: el Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives i el Consell de 
Seguretat Nuclear (CSN).  
 
El Pla estableix que el coordinador del Centre de Comandament Avançat 
(CCA) serà el cap del grup d’extinció d’incendis i salvament, quan es tracti d’un 
accident; i el cap del grup de seguretat i ordre, quan es tracti d’un il·lícit penal. 
La notificació de l’accident es farà a través del telèfon 112 i al Centre de 
Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), i aquest últim coordinarà els 
grups actuants i la gestió de l’emergència. 
 
El pla d’emergència radiològica s’activarà en fase d’alerta quan l’accident 
només afecti la instal·lació i els seus treballadors i a l’exterior les 
conseqüències només puguin ser lleus. L’emergència 1 tindrà lloc quan 
l’accident afecti l’entorn de la instal·lació o lloc de l’accident i les conseqüències 
puguin ser greus; i l’emergència 2, quan les conseqüències greus es puguin 
estendre més enllà de l’entorn de la instal·lació afectada. 
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El Pla estableix un total de 103 municipis amb obligació de fer el Pla d’actuació 
municipal (PAM) sobre risc radiològic, i 15 més que tenen recomanació de fer-
lo. El criteri que marca aquesta obligació són les característiques radioactives 
de la instal·lació.  
 
A Catalunya hi ha un total de 267 instal·lacions que treballen amb matèries 
radioactives o fonts de radiacions ionitzants ubicades en 99 municipis i 19 
instal·lacions del sector de valorització de metalls ubicades en 17 municipis. 
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El Govern avança en les obres d’infraestructura del 
regadiu Segarra-Garrigues 
 

• Declara l’expropiació urgent dels terrenys afectats per diferents 
projectes de les Garrigues  

 
• Les noves infraestructures permetran en el futur transformar 9.335 

hectàrees de secà en superfície de regadiu  
 
El Govern ha aprovat avui declarar urgent l’expropiació dels terrenys afectats 
per fer-hi obres de la xarxa de distribució de regadiu del canal Segarra-
Garrigues. L’ocupació urgent permetrà du a terme diverses obres de la xarxa 
primària a diferents zones de les Garrigues. Així mateix, es declara l'empresa 
pública Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU, beneficiària de les expropiacions 
dels projectes.  
 
La construcció d’aquestes infraestructures pretén preparar aquestes zones de 
secà per a la futura arribada del reg, que afectarà una superfície d’unes 9.335 
hectàrees. Aquesta superfície abasta els termes municipals de Castelldans, 
Juneda, les Borges Blanques, Cervià de les Garrigues, Juncosa, el Cogul, 
l’Albagés, l’Albi, la Pobla de Cérvoles, Puigverd de Lleida, Artesa de Lleida, 
Aspa, Alcanó, Granyena de les Garrigues, el Soleràs,  la Granadella, i els 
Torms. Les noves infraestructures respecten les zones ZEPA i els criteris 
mediambientals demanats per la Comissió Europea. 
 
Un dels projectes consisteix en l’execució de les obres de la xarxa primària de 
distribució a les Borges Blanques, que preveu fer la canonada de connexió amb 
el canal principal, dues basses reguladores, una estació de bombament per 
subministrar aigua a dos sectors de la zona, i les canonades de connexió i 
desguàs entre les basses reguladores i l’estació de bombament d’aigua.  
 
Un segon projecte que es durà a terme són les obres de la xarxa primària als 
termes municipals de Juneda, Cervià de les Garrigues, les Borges Blanques i 
l’Albi, també a la comarca de les Garrigues. En concret es faran dues basses 
de regulació i les canonades de conducció entre aquestes i l’estació de 
bombament. 
 
Un dels altres projectes afecta als termes municipals de l’Albagés, el Soleràs, 
Juncosa, i els Torms i consisteix a construir canonades d’impulsió i una estació 
de bombament. 
 
D’altra banda, hi ha obres previstes als termes municipals de l’Albagés i 
Castelldans, que consisteixen en la construcció de dues canonades que 
connectaran amb l’estació de bombament. En aquest cas s’ha arribat a un 
acord amb tots els titulars dels béns i/o drets afectats d’acord amb l’article 24 
de la Llei d’expropiació forçosa, sense la necessitat d’iniciar el procediment 
d’expropiació pel tràmit d’urgència previst en l’article 52 de la mateixa Llei. 
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El Govern impulsa la millora de la gestió dels residus 
municipals 
 

• Ha acordat la construcció d’una planta de transferència a l’Alt 
Camp i la millora de les infraestructures de residus del Baix Camp 

 
• El Govern està dedicant esforços tècnics i econòmics per garantir 

una gestió dels residus sostenible i moderna arreu del país 

 
El Govern ha autoritzat avui dues subvencions a ens locals per tal de millorar la 
gestió dels residus municipals a l’Alt Camp i el Baix Camp, en el marc de la 
planificació prevista pel Pla territorial sectorial d’infraestructures de residus 
municipals.  
 
Així, s’ha acordat destinar 1,8 milions d’euros per construir una planta de 
transferència de residus municipals a l’Alt Camp (planta on es concentren els 
residus recollits als diferents municipis de la comarca i des d’allà es 
distribueixen als centres de tractament corresponents). Aquesta instal·lació 
permetrà racionalitzar la logística de transport i transferència dels residus 
comarcals de l’anomenada fracció RESTA (aquells residus barrejats que 
encara contenen materials recuperables) i de la fracció orgànica (restes de 
menjar i restes vegetals de mida petita). L’ens que ha rebut la subvenció és el 
Consell Comarcal de l’Alt Camp, que construirà aquesta infraestructura, 
finançada per la Generalitat, al terme municipal de Valls. 
 
D’altra banda, el Govern ha acordat invertir 4 milions d’euros per millorar les 
infraestructures de residus de la comarca del Baix Camp. Així, el Consorci per 
a la gestió dels residus del Baix Camp podrà millorar l’operativitat del Centre de 
Tractament de Residus comarcal, les instal·lacions del qual van ser 
desenvolupades en diferents èpoques de forma totalment independent. Les 
actuacions que es portaran a terme permetran optimitzar-ne l’ús i facilitar la 
logística interna del centre, l’intercanvi d’energia i la reducció de consums, 
entre d’altres. El Centre està integrat per una planta de tractament mecànic i 
biològic que tracta la fracció RESTA (aquells residus barrejats que encara 
contenen materials recuperables) i una planta de compostatge on es converteix 
en adob la fracció orgànica dels residus (restes de menjar i restes vegetals de 
mida petita). 
 
Mitjançant aquestes inversions el Govern garanteix un tractament dels residus 
modern i eficient, adequant les instal·lacions a les noves necessitats i millorant 
la seva funcionalitat i servei. Les actuacions que avui s’han aprovat 
s’emmarquen en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de 
residus municipals, que promou l’Agència de Residus de Catalunya, adscrita al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern i l’Estat fomentaran conjuntament programes de participació i 
suport a famílies monoparentals 
 
El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Institut Català de les Dones (ICD) i el 
Govern de l’Estat, a través de l’Instituto de la Mujer, destinaran enguany 
341.000 euros per desenvolupar diferents programes de participació de dones i 
de suport a famílies monoparentals. Del pressupost total l’ICD aportarà 185.600 
euros i la resta anirà a càrrec de l’Instituto de la Mujer. 
 
Els dos tipus d’actuacions que es duran a terme són: 
 

- Promoció de programes per afavorir la participació política, social, 
econòmica, cultural i esportiva de les dones. Consisteix a promoure 
serveis orientats a l’atenció presencial de dones a tot el territori, 
proporcionar els recursos i facilitar l’autonomia i el desenvolupament 
personal i social de les dones. També a fer visibles les polítiques de 
dones i la seva incidència com a polítiques públiques en la millora de la 
qualitat de vida i a transformar les polítiques comunitàries amb la 
incorporació efectiva de la perspectiva de gènere i la de les dones en els 
continguts, en les seves estructures organitzatives i en les seves 
pràctiques professionals. 
 

- Programes adreçats a dones en situació de discriminació múltiple, 
principalment famílies monoparentals amb càrregues familiars no 
compartides. Consisteix a proporcionar a les dones en situació de 
precarietat econòmica i social, acompanyades dels seus fills i filles, una 
estada fora de la seva residència habitual amb activitats 
complementàries. 

 
El Govern impulsa dos centres dedicats a la cooperació 
 
El Govern ha acordat la signatura d’una subvenció per tal d’impulsar el Centre 
de Documentació en Cooperació i Solidaritat (CDOCS) i el Centre de 
Cooperació per al Desenvolupament Rural (CCDR). El Govern, a través de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), la Universitat 
de Lleida (UdL) i l’Ajuntament de Lleida impulsaran conjuntament aquests 
projectes. Es tracta d’un conveni del voltant de 300.000 euros anuals fins el 
2012. 
 
L’objectiu d’aquesta subvenció és reforçar i consolidar les àrees de recursos 
bibliogràfics i documentals, d’informació en línia i l’àrea de publicacions del 
CDOCS i potenciar el CCDR, que és l’únic organisme específic destinat a la 
cooperació al desenvolupament en l’àmbit rural. Paral·lelament es fomentaran 
diverses actuacions de cooperació al desenvolupament entre l’Ajuntament de 
Lleida, la Paeria, i la UdL. L’acord és pluriennal i els recursos es repartiran en 
tres anualitats fins al 2012. 
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El CDOCS va néixer el 1999, arran d’una iniciativa de l’Oficina de Cooperació i 
Solidaritat (OCiS) de la UdL. Aquest centre de les terres de Ponent està 
especialitzat en temes relacionats amb la cooperació al desenvolupament i la 
solidaritat, com ara el desenvolupament humà, la pau, els drets humans, la 
immigració, el medi ambient i la sostenibilitat, el comerç just, les relacions 
internacionals, la governabilitat i la globalització, entre d’altres. Les seves 
funcions són oferir i difondre la informació rellevant en aquests àmbits, així com 
el foment de la recerca i la publicació de les investigacions. 
 
El CCDR es va crear el 2006 dins de la UdL amb el suport de la Paeria i 
l’ACCD. Té quatre línies principals de treball: models i paradigmes de 
desenvolupament rural; sobirania alimentària, millora dels sistemes productius, 
accés i gestió sostenible dels recursos naturals; migracions i desenvolupament; 
i polítiques públiques de desenvolupament rural. 


