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El Govern aprova el decret que fixa els criteris 
d’organització de la nova oficina judicial  
 

• La reforma de l'oficina judicial pretén millorar l'agilitat del treball, 
incrementar l'eficiència i racionalitzar la feina de l’Administració de 
justícia  

 
• L’objectiu és que els ciutadans obtinguin un servei més pròxim i 

de qualitat 
 

• El decret aprovat avui desenvolupa l’article 105 de l’Estatut 
d’autonomia  

 
El Govern ha aprovat el decret que estableix els criteris d’estructura i 
organització de la nova oficina judicial. L'oficina judicial és l’organització 
encarregada de donar suport a l’activitat de jutges i tribunals.  
 
D’acord amb l’article 436.3 de la Llei orgànica del poder judicial, el disseny de 
l’oficina judicial és flexible i la seva dimensió i organització són determinades 
per l’Administració pública competent. Així, l’article 105 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat, d’acord 
amb la Llei orgànica del poder judicial, determinar la creació, el disseny, 
l’organització, la dotació i la gestió de les oficines judicials i dels òrgans de 
suport als òrgans jurisdiccionals. 
 

Principals reformes 
Les línies bàsiques de la reforma de l’oficina judicial situen el secretari judicial 
al capdavant de l'oficina per tal d’alliberar el jutge de les tasques de gestió, fet 
que li permet concentrar-se en la funció d'administrar justícia; millorar el suport 
directe a jutges en la seva funció d'administrar justícia; enfortir els 
mecanismes de direcció de l'oficina judicial, i millorar l'organització i dotació de 
recursos, així com desenvolupar els processos de treball a disposició de 
l'oficina judicial. El secretari judicial es converteix, entre d’altres funcions, en el 
responsable de la gestió del personal de l’oficina.  
 
La reforma també pretén aprofitar les tecnologies de la informació i la 
comunicació convertint-les en l'instrument principal de treball i avançar cap a 
una oficina digitalitzada, que aportarà més agilitat i seguretat en els 
processos. 
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Novetats respecte del model tradicional 
S’implantaran les unitats processals de suport directe, que s’encarreguen 
d’assistir directament els jutges i els magistrats en l'exercici de la funció 
jurisdiccional i tenen assignat el personal mínim indispensable per dur a terme 
les seves funcions.  
 
També s’establiran els serveis comuns processals, que concentraran tasques 
de gestió i tramitació que ara es repeteixen a cada òrgan judicial i que, a partir 
d’aquest decret, passaran a centralitzar-se per ser més eficients. La seva 
titularitat correspon als secretaris judicials. 
 
El model definit per a Catalunya parteix de la creació de tres tipus de serveis 
comuns processals: el servei comú general, el servei comú d'ordenació del 
procediment  i el servei comú d'execució. 
 
Dins de la nova estructura d'oficina judicial, els serveis comuns processals 
assoleixen un paper fonamental ja que és on es concentren els recursos 
humans i materials disponibles per centralitzar les tasques que no requereixen 
una intervenció directa de jutge o magistrat. Això permet rendibilitzar els 
recursos disponibles i aplicar tècniques de gestió homogènies. 
 
Una altra novetat és la creació de les unitats administratives, que, sense estar 
integrades a l'oficina judicial, es constitueixen per a la direcció, ordenació i 
gestió dels recursos humans de l'oficina judicial, dels mitjans informàtics, les 
noves tecnologies i altres mitjans materials. El Departament de Justícia ja va 
iniciar el desplegament de les unitats administratives a partir del Decret 
250/2006, de 6 de juny. 
 
Trencament amb un model obsolet d’Administració de justícia  

La necessitat de modernitzar la justícia era un clam de tots els operadors 
jurídics, a fi de poder donar una millor qualitat de servei als ciutadans ja que 
l'Administració de justícia havia esdevingut una administració obsoleta, 
estructurada amb un disseny absolutament antiquat, més pròpia del segle XIX 
que del segle XXI. 

L'anterior estructura organitzativa dels jutjats i tribunals no respon a les 
necessitats de la societat actual, ni tampoc té relació amb l'increment de 
litigiositat que s'ha produït en els últims anys. 

La nova estructura trenca amb el model anterior d'oficina judicial, segregada en 
nombroses microoficines judicials (tantes com òrgans jurisdiccionals) amb una 
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gran autonomia administrativa, amb criteris propis d'organització 
i autosuficients. 

En el sistema tradicional cada jutjat té assignats recursos propis, tant 
personals com materials, per dur a terme la seva funció amb independència 
dels altres jutjats d'un mateix partit judicial, fet que incideix en una manca 
d'uniformitat en la tramitació dels procediments. 

Avantatges per al ciutadà  
L'objectiu de la reforma és aconseguir una justícia més ràpida, eficaç i de 
millor qualitat, que donarà resposta a les necessitats de la societat del segle 
XXI, així com una millor atenció als ciutadans i professionals. I també una 
millor eficiència de l’organització judicial, en la qual es reserven al jutge les 
tasques jurisdiccionals exclusivament i se l’allibera de responsabilitats 
organitzatives. 
 

Implantació de la nova oficina judicial a Catalunya 
El Departament de Justícia ja ha dut a terme experiències pilot del nou model 
d’oficina judicial en deu partits judicials: Cerdanyola del Vallès, Cornellà de 
Llobregat, el Prat de Llobregat, Igualada, l’Hospitalet de Llobregat, Olot, Sant 
Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i la Geltrú. En la resta de partits judicials catalans la implantació es 
farà esglaonadament del 2011 al 2014. 
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El Govern destina 93,6 milions d’euros al manteniment 
de 52.000 places de llar d’infants municipals 
 

• L’acord aprovat avui garanteix el finançament de la Generalitat per 
a aquestes places municipals per al 2011 

 
• La inversió beneficiarà l’alumnat de 0-3 anys de 844 llars d’infants 

municipals 
 

• 509 municipis disposen actualment de llars d’infants 
 
El Govern ha aprovat avui renovar el conveni de subscripció per al 
manteniment de les places de llars d’infants de titularitat municipal. Aquesta 
aprovació suposa una inversió de 93.600.000 euros per el 2011 i permetrà 
garantir el finançament de la Generalitat de 52.000 places de 0-3 anys. 
 
L’acord marc anual per al finançament en el sosteniment de les places de llars 
d’infants de corporacions locals es va signar el 2005 entre la Generalitat de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques.  
 
Amb aquesta subscripció del conveni, es gestionaran les despeses de 
l’alumnat de les 844 llars d’infants municipals que hi ha actualment arreu del 
país. 509 municipis catalans disposen actualment de llars d’infants. 
 
Amb aquest acord s’assegura el manteniment de 52.000 places de 0-3 anys i 
es reforça la col·laboració entre el Departament d'Educació i les corporacions 
locals, entitats titulars de les llars d’infants. 
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El Govern inverteix 5,5 milions d’euros en la renovació 
de 21 màquines llevaneus  
 

• La inversió permetrà substituir l’any vinent prop de la meitat de les 
llevaneus que la Generalitat gestiona directament per a l’estesa de 
sal i la retirada de neu de les carreteres 

 
• L’objectiu és minimitzar els efectes de les nevades i les glaçades i 

afavorir la mobilitat ciutadana 
 
 
El Govern ha aprovat avui la inversió de 5,5 milions d’euros per renovar, 
mitjançant el sistema de renting, 21 màquines llevaneus d’empenta, en un 
període de cinc anys. Aquesta maquinària serà utilitzada per retirar neu i 
estendre sal a les carreteres, per tal de garantir unes condicions òptimes per 
al trànsit en cas de nevada o risc de glaçada. 
 
Aquesta inversió permetrà, a partir de l’any que ve, renovar un 44% de les 48 
màquines que el Govern gestiona directament a tot Catalunya. Actualment la 
Generalitat té disponibles 121 màquines per estendre sal i netejar neu de les 
carreteres de la xarxa de la seva titularitat, incloent les contractades i les 
gestionades per concessionàries.  
 
Les màquines que ara es renoven actuaran en les carreteres adscrites als 
parcs de conservació situats a Esterri d’Àneu (6 unitats), Girona (2 unitats), 
Solsona (2 unitats), Tremp (2 unitats), Bianya (2 unitats, una d’aquestes amb 
turbo fresa), Igualada (1 unitat), Viladecans (1 unitat), Vidreres (1 unitat), 
Montblanc (1 unitat), Berga (1 unitat) , Lleida (1 unitat), Ponts (1 unitat).   
 
Aquestes màquines consisteixen en camions de dos eixos i tracció total que 
compten amb un dispositiu que retira la neu fora de la via i un sistema 
escampador de sal. Les llevaneus estan dotades de sistemes de localització 
GPS que permeten conèixer en cada moment la seva situació al territori i la 
tasca que realitzen així com dirigir-les amb rapidesa en moments 
d’emergència. 
 
Les tasques de neteja de neu i gel i de prevenció de plaques de glaç formen 
part de les actuacions de vialitat hivernal que es desenvolupen a la xarxa 
viària competència de la Generalitat. Aquestes tasques tenen com a finalitat 
minimitzar els efectes de les nevades i les glaçades i afavorir la mobilitat 
ciutadana.  
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El Govern aprova el Pla integral d’atenció a les 
persones amb trastorns mentals i addiccions  
 

• La missió del pla és contribuir a la millora de la salut mental 
de la població i a la disminució de les desigualtats socials 

 
El Govern ha elaborat un Pla Estratègic d’Intervenció Integral per a la millora 
de la prevenció i atenció a la Salut Mental, que s’ha de produir tant a l’entorn 
de l’atenció primària -lloc i escenari privilegiat per a les intervencions en salut 
mental i addiccions -com en les modalitats d’intervenció dins la mateixa xarxa 
especialitzada, així com la integració progressiva en els serveis socials, 
educatius, de la justícia i d’altres.  
 
El Pla Estratègic del Pla Integral s’ha elaborat amb el consens de tots els 
agents implicats: departaments de la Generalitat de Catalunya que 
desenvolupen accions adreçades a aquesta població, associacions de 
professionals, d’entitats proveïdores i de familiars i usuaris. 
 
La Missió del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions és contribuir a la millora 
de la salut mental de la població i a la disminució de les desigualtats socials 
de les persones amb Trastorn Mental i Addiccions. 
 
El Pla d’Atenció Integral té present les accions en l’àmbit de la prevenció, 
detecció precoç, tractament, rehabilitació i reinserció social i laboral, així com 
en el de suport social i educatiu i a les famílies, aconseguint potenciar la 
cooperació interdepartamental i intersectorial i desenvolupar polítiques que 
garanteixin la col·laboració i el compromís de les diferents entitats implicades 
per donar respostes integrals.. 
 
En els darrers anys ja s’ha desenvolupat diferents accions transversals entre 
els departaments de la Generalitat com són l’elaboració d’un mapa de 
recursos i serveis integral de salut mental a Catalunya, un projecte de lluita 
contra l’estigma i un model d’inserció laboral de les persones amb problemes 
de salut mental que s’ha iniciat a Girona, Sant Boi de Llobregat i Barcelona 
Esquerra. 
 
La salut mental a Catalunya 
Un 23% de la població catalana major de 17 anys patirà un trastorn mental al 
llarg de la seva vida. Els costos de trastorn mental a Europa estan al voltant 
del 3-4% del PIB imputats majoritàriament a la discapacitat associada, a la 
pèrdua de productivitat i a costos judicials i penals. 
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Segons dades de l’OMS la depressió és la segona causa d’anys viscuts amb 
discapacitat i es preveu que sigui la primera l’any 2030. A Catalunya els 
costos de la depressió estan al voltant del 0,4 PIB i majoritàriament són 
deguts a la pèrdua de productivitat. 
 

Increment pressupostari 
Cal destacar l’increment pressupostari i de recursos del Departament de Salut, 
destinat a la salut mental, que reflecteix el model d’atenció comunitària que 
s’ha estat impulsant des del Pla Director de Salut Mental i Addiccions.  
 
El pressupost del Govern per a l’atenció a les persones amb problemes de 
salut mental l’any 2009 va ser de 385.516.479€, dels quals 356.009.156 € són 
del departament de Salut a través del Catsalut  i 29.507.322€ són del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania a través de l’ICASS.  
 

Les línies estratègiques 

Aquest Pla contempla 10 grans línies estratègiques: 
1. Promoció de la Salut Mental i impuls de les accions necessàries per 

al desplegament del Programa de Lluita contra l’Estigma. 
2. Promoció de la integració de les intervencions dels serveis de salut, 

social i educatius de la petita infància, de la població en edat 
escolar i de l’adolescència amb especial risc o vulnerabilitat. 

3. Promoció de la participació ciutadana i social de les persones 
afectades. Promoció dels seus drets en els entorns assistencials. 

4. Promoció i millora dels programes de suport a les famílies de les 
persones amb trastorn mental. 

5. Promoció de  les accions necessàries per a la consecució activa de 
la inclusió comunitària de les persones adultes amb trastorn mental 
(TM) greu i addicions. 

6. Promoció de les accions necessàries per a la inserció laboral de les 
persones adultes amb TM greu. 

7. Millora de l’atenció psiquiàtrica i de salut mental en l’àmbit judicial, 
per a les persones en situació de privació penal de llibertat i 
mesures de seguretat. 

8. Millora i promoció de l’atenció integral de les persones grans en el 
seu entorn habitual i residencial substitutori de l’habitatge. 

9. Lideratge i gestió del canvi. Planificació i organització del Pla 
Integral, pla de qualitat i millora contínua, necessitats formatives, 
foment de la recerca i pla de comunicació. 

10. Planificació operativa i impuls de les accions necessàries per a la 
consecució de la integració en la gestió territorial dels recursos 
assistencials: socials, sanitaris i educatius, elaborant un únic mapa i 
fent l’accés integrat i territorialitzat. 
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El SEM assumeix noves competències en tasques 
humanitàries i en vigilància de la salut 
 
 

• El Govern aprova la modificació dels estatuts del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM), que li permetran afrontar amb 
garanties els nous reptes de futur  

 
 
El Govern ha aprovat modificar els estatuts del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM), que a partir d’ara recolliran dues noves funcions.  
 
D’una banda, s’incorpora com a funció del SEM implementar i donar suport a 
les actuacions de vigilància epidemiològica, protecció o promoció de la salut 
que li siguin encomanades. En aquest cas, el SEM pot aportar, com a valor 
afegit, que està present a tot Catalunya les 24 hores els 365 dies de l’any. 
 
D’altra banda, es defineix com a funció del SEM participar en tasques d’acció 
humanitària de caràcter sanitari que ocorrin en situacions d’emergència o 
catàstrofe fora de Catalunya, en el marc de col·laboració amb les agències 
autonòmiques, nacionals i internacionals de cooperació. 
 
Amb aquests nous estatuts, el SEM referma el seu compromís de servei amb 
els ciutadans. Els estatuts de l’organització pública SEM del Departament de 
Salut, creada per acord de govern el 14 de desembre de 1992, han estat 
modificats en diverses ocasions per permetre l’adaptació a l’evolució natural 
de la institució. L’important procés de reorganització del SEM que es va iniciar 
l’any 2009 amb la reestructuració dels òrgans de govern i de gestió, tenia com 
objectiu afrontar una nova etapa que impulsés el nou model de transport 
sanitari de Catalunya. 
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El Govern autoritza la participació de la Caixa 
d’Estalvis del Penedès i la Caixa d’Estalvis Laietana en 
dos sistemes institucionals de protecció 
 

• Aquesta operació culmina la reordenació del sistema financer 
català 

 
• Un cop feta aquesta reordenació, Caixa Laietana passarà a formar 

part de la primera entitat del rànquing del sector de caixes 
espanyoles i Caixa Penedès estarà en la sisena posició  

 
El Govern ha aprovat avui autoritzar la participació de la Caixa d’Estalvis del 
Penedès i la Caixa d’Estalvis Laietana en els respectius sistemes 
institucionals de protecció (SIP), d’acord amb les competències que li atribueix 
la Llei de caixes d’estalvis. Es tracta d’una operació que enfortirà el sistema 
financer català de caixes d’estalvis i permetrà racionalitzar els costos 
operatius i millorar la gestió de les dues entitats.  
 
L’assemblea de la Caixa d’Estalvis del Penedès, del passat 16 de setembre, i 
la de la Caixa d’Estalvis Laietana, del 14 de setembre, van aprovar els 
corresponents acords de participació en els respectius SIP. El procés, a més, 
compta amb el recolzament del Banc d’Espanya, que ha manifestat que els 
contractes d’integració són sòlids i consistents.  
 
El Govern permetrà que la Caixa d’Estalvis del Penedès s’integri en el grup 
econòmic Banco Mare Nostrum S.A, que estarà format per la Caja de Ahorros 
de Granada, Caja de Ahorros de Múrcia, i “Sa Nostra” Caixa de Balears. Per 
la seva banda, la Caixa d’Estalvis Laietana entrarà a formar part del grup que, 
provisionalment, s’anomena Jupiter i que estarà integrat per la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante (Bancaja), Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Ávila, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, i 
Caja de Ahorros de la Rioja. Un cop feta aquesta reordenació, Caixa Laietana 
passarà a formar part de la primera entitat del rànquing del sector de caixes 
espanyoles i Caixa Penedès estarà en la sisena posició d’aquest rànquing.  
 
Amb aquesta última autorització, el Govern posa fi a la reestructuració de les 
caixes d’estalvi catalanes després de les fusions de les caixes de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM) 
i la fusió per absorció de la Caixa d’Estalvis de Girona per part de la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Catalunya és la primera comunitat 
autònoma que ha completat la reordenació del seu sistema financer.  
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El Govern obre dues línies de préstecs per la flota 
d’encerclament durant la paralització temporal  
 

• L’Institut Català de Crèdit Agrari concedirà crèdits en condicions 
beneficioses a les confraries de pescadors perquè puguin avançar 
el subsidi d’atur als mariners  

 
• Els armadors també accediran a préstecs per avançar l’ajut per 

l’aturada obligatòria  
 
 
El Govern ha autoritzat l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) a obrir dues 
línies de préstecs per millorar les condicions de la flota d’encerclament 
catalana durant l’aturada obligatòria. L’import d’aquestes línies de crèdit 
superen els 2,3 milions d’euros i beneficien tant els treballadors com els 
armadors de la flota d’encerclament.  
 
Una de les línees de préstec servirà per avançar les prestacions d’atur que 
han de percebre els mariners afectats per l’aturada temporal de la flota 
d’encerclament corresponent a l’any 2011. L’import d’aquest ajut puja a un  
1.724.904 euros. En aquest cas, el Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural també concedirà un ajut de 36.500 euros per aquesta línia de 
préstecs.  
 
Els beneficiaris directes d’aquestes préstecs seran les confraries de 
pescadors de Catalunya, les quals faran arribar els ajuts als mariners. Els 
préstecs seran concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari a un tipus 
d'interès fix igual al 4% i a 5 mesos de termini i no se’ls aplicarà comissió 
d'estudi. Pel que fa a la comissió d'obertura serà del 0,25% de l'import 
formalitzat. 
 
L’altra línea de préstecs és per als armadors de la flota d’encerclament que 
acreditin que la inactivitat de l’embarcació és a causa de l’aplicació del Pla de 
paralització de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima. Aquest col·lectiu  
podrà accedir a crèdits per valor de 621.044 euros. Així podran avançar l’ajut 
per a la paralització temporal corresponent a l’any 2011. A més, des del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), es concedirà un 
ajut de 31.100 euros a aquesta línia de finançament. 
 
Els préstecs seran concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari a un tipus   
d'interès fix igual al 4% anual, i amb un termini màxim d'un any amb 
amortització de capital i venciment d'interessos al final del termini. En aquests 
préstecs no s'aplicarà comissió d'estudi i la comissió d'obertura serà del 0,5% 
de l'import formalitzat. 
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El Govern acorda la signatura d'un conveni amb l'Estat 
per instal·lar l'Institut de la Universitat de les Nacions 
Unides a l'Hospital de Sant Pau 
 

• Demà se signarà l’acord entre el ministeri d’Educació i els 
departaments de Vicepresidència i d'Innovació, Universitats i 
Empresa   

 
• El futur Institut serà el primer centre de l’UNU del sud d’Europa i 

de la riba mediterrània 
 

 
El Govern ha aprovat la signatura d'un conveni de col·laboració amb 
l'Administració General de l'Estat per instal·lar la futura seu de l'Institut de la 
Universitat de les Nacions Unides per a l'Aliança de Civilitzacions a Barcelona 
(UNU-IIAC) al pavelló de Sant Manuel del Recinte Històric de Sant Pau, un 
cop estigui rehabilitat.  
 
El conveni, que el signaran demà el Ministeri d'Educació, el Departament de 
Vicepresidència i el d'Innovació, Universitats i Empresa, fixa els mecanismes 
de col·laboració necessaris per garantir la viabilitat jurídica i econòmica de la 
posada en funcionament de l'Institut Internacional de la Universitat de les 
Nacions Unides (IIAOC), i dota l'ens de mitjans suficients per dur a terme les 
seves funcions.  
 
El futur Institut, centrat en l’estudi de les relacions entre els països i les 
cultures per fer front als reptes de l’Aliança, serà el primer centre UNU del sud 
d’Europa i de la riba mediterrània. 
 
La Universitat de les Nacions Unides (UNU) és un organisme autònom de 
l’Assemblea General de les Nacions Unides que impulsa la investigació i la 
formació de postgrau al voltant de les gran àrees d’actuació de l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU). Aquestes grans àrees estan vinculades a la 
supervivència humana, al desenvolupament i al benestar, amb especial 
atenció en els països en vies de desenvolupament. La UNU, amb seu central 
a Tòquio, té actualment 16 instituts i programes distribuïts en 12 països. 
 
La signatura d'aquest conveni és possible després que el Consell de Govern 
del 21 de setembre aprovés el compromís de l’executiu de finançar un màxim 
de 9 milions d'euros del cost de rehabilitació de l'edifici Sant Manuel com a 
futura seu de la Universitat de les Nacions Unides. El 42,8% del cost, prop de 
4 milions d’euros, provenen dels Fons Europeus FEDER. 
 
Amb la signatura dels convenis demà dimecres i la constitució de l’IIAOC es 
culmina el procés iniciat el 2005 quan l’ONU va decidir auspiciar la proposta 
dels governs espanyol i turc de crear una Aliança de Civilitzacions. Amb 
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aquesta iniciativa es volia impulsar una plataforma que contribuís a millorar la 
comprensió i les relacions de cooperació entre països, cultures i religions per 
tal de frenar les tendències de polarització i els extremismes. 
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El Govern traspassa la gestió de quatre equipaments 
al Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
 

• Són serveis d’atenció a la infància i l’adolescència i a persones 
amb discapacitat intel·lectual 

 
• El consorci passarà a gestionar 118 places, que se sumaran a les 

914 places que ja es van traspassar l’any 2008 
 
 
El Govern ha acordat traspassar la gestió de diversos serveis socials 
especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Aquest és el 
segon paquet de traspassos de gestió de serveis a aquest Consorci, el primer 
es va fer efectiu l’any 2008. En aquesta ocasió, es traspassa la gestió dels 
següents serveis socials especialitzats: 
 

• Àrea d’actuació d’atenció a la infància i a l’adolescència 
 Centre residencial d’acció educativa (CRAE)  “Mas Pins” 
 CRAE “Còrsega” (en funcionament a partir del 2011) 

 
• Àrea d’actuació d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual 

 Centre residencial i centre de dia “Montserrat Betriu” 
 Centre residencial i centre de dia “Tres Pins” (en 

funcionament a partir del 2011) 
 
D’aquesta manera, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona passarà a 
gestionar un total de 118 places, que se sumaran a les 914 places que ja es 
van traspassar l’any 2008. 
 
L’acord també inclou traspassar al Consorci la part corresponent dels crèdits 
previstos en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
finançament d’aquests equipaments. En el cas dels dos centres que ja estan 
en marxa, això suposa, si es pren com a referència la xifra assignada al 2010, 
uns 2,7 milions d’euros.  
 
El traspàs de fons per a la gestió del CRAE Còrsega i de la residència i centre 
de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta 
“Tres Pins” es posposa fins al 2011, any en què està prevista l’entrada en 
funcionament d’aquests dos serveis.  
 
El Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
 
El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, integrat pel Departament d’Acció 
Social i Ciutadania i l’Ajuntament de Barcelona, es va constituir l’any 2006. 
Aquest consorci és l’encarregat de desenvolupar en l'àmbit territorial de la 
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ciutat de Barcelona, els serveis, establiments, programes i activitats de 
prevenció, atenció i promoció social. El seu objectiu és garantir un bon accés 
als serveis socials i donar una atenció de proximitat a la ciutadania.  
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El Govern aprova millorar i reordenar el registre de 
delegats de prevenció de riscos laborals a l’empresa  
 
El Govern ha aprovat avui un decret per regular el registre de delegats i 
delegades de prevenció de riscos laborals, que es va crear l’any 2004. 
L’objectiu és millorar el procediment per recollir les comunicacions a l’autoritat 
laboral de totes les persones treballadores que hagin estat designades com a 
delegats de prevenció de riscos laborals.  
 
Per tal de millorar l’eficàcia i el bon funcionament d’aquest registre, el nou 
decret elimina el Registre de Comitès de Seguretat i Salut. També introdueix 
modificacions que simplifiquen i agilitzen el procediment de comunicació als 
registres dels delegats de prevenció i augmenta la seguretat i qualitat de les 
dades que s’extrauen del registre.  
 
El registre permet conèixer a quines empreses els treballadors han elegit la 
figura del delegat de prevenció que preveu la normativa de prevenció de 
riscos laborals. El registre, que és de caire públic, opera a través dels Serveis 
Territorials de Treball a Barcelona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida i 
Girona.  
 
El delegat de prevenció és la persona representant dels treballadors amb 
funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. Entre les 
principals funcions d'aquests delegats hi ha la col·laboració amb la direcció de 
l'empresa per millorar l'acció preventiva i fomentar el compliment de la 
normativa sobre prevenció de riscos laborals entre els treballadors. El delegat 
en prevenció també té competències d'assessorament, formació, control i 
vigilància en matèria de seguretat i salut en el treball. 
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Agricultura col·laborarà amb el govern de Xile en la 
lluita contra plagues  
 

• El Govern assessorarà els agricultors xilens per al control del cuc 
del raïm de vinya 

 
El Govern ha aprovat avui col·laborar amb el Servei Agrícola i Ramader del 
Govern de Xile en l’assessorament del control del cuc del raïm de la vinya 
(Lobesia botrana) i en altres matèries de sanitat vegetal.  
 
Durant l’any 2008, els cultius de vinya a Xile van patir pèrdues importants 
degut als atacs produïts per la plaga del cuc del raïm de vinya. El 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) té una àmplia 
experiència en el control d’aquesta plaga mitjançant tècniques alternatives de 
lluita, com ara el mètode de la confusió amb feromones sexuals.  
 
D’altra banda, el Servei Agrícola i Ramader xilè té interès en aprofundir en 
altres plagues que afecten els seus cultius silvoagrícoles o que són 
potencialment importants per a la seva agricultura.  
 
Per aquest motiu, a través d’aquest acord, s’estableix en una primera etapa, 
l’assessorament, per part del DAR al Servei Agrícola i Ramader xilè, en la 
implantació del mètode de confusió sexual en diverses finques del territori de 
Xile, amb la finalitat de controlar la plaga de la vinya coneguda com el cuc del 
raïm. 
 
En una segona etapa, totes dues parts realitzaran accions conjuntes de 
col·laboració tecnològica i científica a fi d’establir i operar programes a l’àrea 
de sanitat vegetal, principalment pel que fa al control d’organismes nocius per 
a l’agricultura, silvicultura i el medi ambient i, en particular, pel que fa als 
mecanismes del seu maneig fitosanitari. La col·laboració en transferència 
tecnològica es realitzarà primordialment en las següents àrees: 
 

a. Programes d’investigació i transferència tecnològica en el camp de la 
sanitat vegetal. 

b. Traspàs de tecnologia en el camp del control biològic de plagues. 
c. Col·laboració en activitats científiques, seminaris i tallers. 
d. Intercanvi de publicacions i altres materials. 
e. Capacitacions en temes específics que sol·liciti el SAG. 
f. Col·laboració  en programes de camp. 

 
La durada d’aquest acord s’estableix en un any, prorrogable per períodes d’un 
any si no hi ha renuncia expressa d’alguna de les parts. Cal dir que el DAR 
també manté acords de col·laboració en la mateixa matèria amb el govern de 
Cuba.  
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Altres Acords de Govern 
 
El Govern es persona en el recursos d’inconstitucionalitat contra la Llei 
del cinema i contra el Codi de Consum de Catalunya  
 
El Govern ha acordat personar-se en el recurs d’inconstitucionalitat plantejat 
pel PP contra diversos articles de la Llei de Catalunya del cinema. També ha 
aprovat personar-se en els dos recursos d’inconstitucionalitat plantejats pel PP 
i pel Defensor del Poble contra el Codi de Consum de Catalunya. Tots ells 
estan relacionats amb matèries lingüístiques.  
 
 
El Govern destina 420.000 euros a les assegurances dels esportistes en 
edat escolar   
El Govern ha acordat autoritzar el Consell Català de l’Esport a atorgar una 
subvenció de 420.077 euros a la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC) durant aquest any 2010 per cobrir l’assegurança dels 
esportistes en edat escolar que participen en competicions federades a 
Catalunya.  
 
Amb aquest import es pagarà l’assegurança de l’esport federat en edat 
escolar fins als 16 anys inclosos, en compliment d’un conveni signat entre la 
mateixa UFEC i el Consell Català de l’Esport. Aquesta actuació s’emmarca en 
la línia estratègica de la Secretaria General de l’Esport que pretén millorar i 
incrementar el nivell de participació i foment de l’esport en edat escolar.  
 
El Govern destina un ajut de 120.000 euros als refugiats de Pakistan a 
través de l’ACNUR 
 
El Govern ha aprovat avui autoritzar l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) a atorgar una subvenció de 120.000 euros a l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) per al 
finançament del projecte “Pakistan: assistència d’emergència per als afectats 
per les inundacions”. Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a una addenda de 
l’acord marc que l’ACCD i l’ACNUR mantenen des del 2007. 
 
Aquest acord es va signar ara fa tres anys amb l’objectiu d’establir el marc de 
col·laboració entre l’ACCD i l'ACNUR per iniciatives d’acció humanitària, 
atenció i protecció a les persones refugiades, desplaçades o desarrelades per 
conflictes bèl·lics, persones que retornen al seu país, atenció a persones 
menors no acompanyades i a víctimes de violència sexual i de gènere.  
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El Govern declara d’interès nacional una festa i dos elements festius 
catalans 

 
El Govern ha aprovat avui declarar festa patrimonial d’interès nacional la festa 
de Fia-Faia, de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, a la comarca del Berguedà. 
En la mateixa reunió, el Govern també ha aprovat declarar com a elements 
festius patrimonials d’interès nacional les Tres Gràcies de Reus (Baix Camp) i 
el Cós de Sant Antoni de Vila-seca (Tarragonès). Les classificacions de la 
festa i els elements festius han estat inscrites en el catàleg del patrimoni festiu 
de Catalunya.  
 
 
Impuls al nou dipòsit d’Òdena 
 
El Govern ha acordat avui declarar d’urgència la ocupació urgent dels béns i 
els drets afectats d’expropiació per les obres del nou dipòsit d’Òdena. 
L’execució urgent del projecte rau en la necessitat de garantir el 
subministrament d’aigua potable als municipis d’Òdena i d’Igualada, una 
població conjunta de 42.252 persones.  
 
El projecte permetrà connectar les dues poblacions a la xarxa regional de 
distribució d’aigua. Així, es podrà garantir l’abastiment d’aigua de qualitat i en 
quantitat suficient per ambdós municipis. 
 
 
Aprovació d’oferta parcial d’ocupació pública 
 
El Govern ha aprovat l’oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2010 
d’onze places de personal laboral fix del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural. S’ocuparan per oposició oberta a tots els ciutadans. 
Fins ara hi havia personal interí desenvolupant aquestes tasques. En cap cas 
suposa la creació d’una nova plaça ni un augment pressupostari.  
 
 
Subvenció per a la remodelació del Museu Etnològic del Montseny 
 
El Govern ha autoritzat al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
per a la concessió d’una subvenció de 400.000 euros per a l’Ajuntament 
d’Arbúcies per a l’execució del projecte de remodelació  museogràfica del 
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella. La reforma del museu servirà per 
modernitzar les instal·lacions, redefinir els recorreguts i espais, ampliar els 
continguts i millorar les condicions dels visitants. 
 
Subvenció per a l’Arxiu comarcal de la Garrotxa 
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El Govern ha acordat concedir una subvenció de 374.185 euros a l’Ajuntament 
d’Olot per finançar la construcció de l’arxiu comarcal de la Garrotxa. El 17 de 
gener de 2008 es va iniciar la construcció de l’arxiu però durant l’execució de 
les obres, es va haver de modificar el projecte inicial degut a l’aprovació del 
codi tècnic d’arquitectura, adaptacions per incidències geològiques i algunes 
adaptacions a les instal·lacions. Per això s’atorga aquesta nova subvenció. 
 
 
El Govern atorga la concessió definitiva de ràdio municipal a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
(Vallès Occidental) la concessió definitiva per a la prestació del servei públic 
de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. 
 
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ja disposava des de 1994 de la 
concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus 
municipal. Després de l’aprovació del projecte tècnic de l’emissora i de la 
inspecció tècnica de les instal·lacions, la Generalitat ha procedit a l’atorgament 
definitiu de la concessió a la ràdio municipal.  
 
 
Subvenció a la Fundació Privada Centre Internacional de Música Antiga 
per al període 2010-2013  
 
El Govern ha aprovat avui la concessió d’una subvenció d’1.160.000 euros a 
la Fundació Privada Centre Internacional de Música Antiga, per al finançament 
de les activitats programades per la fundació durant els anys 2010-2013. 
 
La subvenció s’emmarca en el conveni de col·laboració entre el Departament 
de Cultura, l’Institut Ramon Llull i la Fundació que té per objectius, entre 
d’altres, donar suport a les activitats pròpies de la Fundació i a la seva 
projecció nacional i internacional; col·laborar en els projectes musicals que la 
Fundació dugui a terme amb el Consorci de l’Auditori i amb el Gran Teatre del 
Liceu, així com també en relació amb la recerca i recuperació de patrimoni 
musical que fa amb la Biblioteca de Catalunya i amb el Centre Robert 
Gerhard, i la col·laboració puntual per a la realització de concerts al Saló del 
Tinell, el Monestir de Pedralbes i Les Reials Drassanes. 
 
 
 
 


