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El Govern nomena els membres de la Comissió Mixta 
de Transferències Generalitat-Estat 
 

• Completa així la composició de totes les comissions bilaterals i 
mixtes que preveu l’Estatut i que són el marc general de relació 
entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat 

 
 
El Govern ha nomenat avui els integrants de la part catalana a la Comissió 
Mixta de Transferències Generalitat-Estat, després que el 17 de maig passat 
el Consell Executiu va aprovar nomenar ja els membres de les altres tres 
comissions. Amb els nomenaments aprovats avui el Govern tanca la 
composició de les comissions bilaterals i mixtes Generalitat-Estat que estan 
previstes en l’Estatut d’autonomia de Catalunya i estableixen el marc de 
relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat. Josep Antoni 
Duran i Lleida presidirà la part catalana de les 4 comissions.  
 
La Comissió Mixta de Transferències Generalitat-Estat és l’òrgan encarregat 
d’inventariar els béns, drets, serveis i institucions de l’Estat que han de ser 
traspassats a la Generalitat de Catalunya. Avui el Consell Executiu ha 
nomenat els integrants de la part catalana. 
 
Els representants per part del Govern de la Generalitat són els representants 
dels grups parlamentaris: 
 

• Oriol Pujol (CiU) 
• Jordi Turull (CiU) 
• Ramon Espadaler (CiU) 
• Meritxell Borras (CiU) 
• Laia Bonet (PSC) 
• Agnès Pardell (PSC) 
• Carles Jaume (PP) 
• Joan Josep Nuet (ICV-EUiA) 
• Anna Simó (ERC) 

 
 
En representació de la societat civil el Govern ha nomenat les persones 
següents: 
 

• Salvador Alemany, president del Consell Assessor per a la Reactivació 
Econòmica i el Creixement 

• Teresa Crespo, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars 

• Miquel Vilardell, president del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i 
el Progrés del Sistema Sanitari 
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El Govern destina 11,7 milions d’euros al servei 
d’atenció i gestió d’emergències del telèfon 112 
 

• El Consell Executiu ha aprovat la renovació del contracte, que com 
a novetat inclourà una atenció específica a la població amb 
discapacitat auditiva, mitjançant un sistema de videoconferència a 
través d’Internet amb intèrprets de la llengua de signes 

 
• L’adjudicatari del servei haurà de disposar dels recursos per 

atendre el volum total de les trucades rebudes en cada un dels dos 
centres existents del 112 

 
El Govern ha aprovat una partida pressupostària d’11,7 milions d’euros 
destinats al procés de renovació de la contractació del Servei d’atenció de 
trucades d’urgència 112 de la Generalitat per a un període de 24 mesos. La 
missió principal del servei públic d'atenció de trucades d'urgència és contribuir 
a donar una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada a les peticions 
urgents d'assistència que faci qualsevol ciutadà o ciutadana en el territori de 
Catalunya en matèria d'atenció sanitària, d'emergències ambientals, d'extinció 
d'incendis i salvament i de seguretat ciutadana, amb la coordinació de 
protecció civil, si escau, dels serveis corresponents, amb independència de 
l'Administració pública o de l'entitat a la qual correspongui la prestació material 
de l'assistència requerida.  
 
El servei del telèfon d’urgència 112, comú a Europa, és un servei gratuït, 
universal, que funciona les 24 hores del dia cada dia de l’any. Depèn del 
Govern de la Generalitat i està gestionat pel Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència CAGTU 112, adscrit al Departament d’Interior.  
 
El centre de Reus és un edifici d’última generació on s’ubiquen sales de 
comandament i gestió dels cossos d’emergències (Mossos d’Esquadra, 
Bombers de la Generalitat, Sistema d’Emergències Mèdiques) i també una de 
les dues sales, l’altra és a Barcelona, del Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya CECAT, dependent de la Direcció General de Protecció Civil.  
 
Una de les novetats del servei serà l’atenció específica a la població amb 
discapacitat auditiva, mitjançant un sistema de videoconferència a través 
d’Internet amb intèrprets de la llengua de signes. 
 
Amb el nou servei es realitzarà un reforç de la gestió de la qualitat per garantir 
un nivell d’excel·lència òptim. Per això, el servei serà sotmès a auditories 
internes i externes (fins ara les auditories es feien per part de la prestatària del 
servei, a banda de la supervisió continuada realitzada pel propi CAGTU). A 
més, es constituirà una Comissió de Seguiment Operatiu formada per 
personal del CAGTU i de l’empresa adjudicatària del servei que avaluarà les 
actuacions i serveis realitzats. 
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Pel que fa al personal que proveeix el servei, s’insisteix en el manteniment 
dels nivells de coneixement del territori català per gestionar òptimament les 
trucades i la derivació eficaç i eficient als cossos operatius, també les 
capacitat de treball en situacions d’alt estrès, així com el coneixement 
d’idiomes, garantint en tot moment l’atenció telefònica en els idiomes oficials, i 
també en anglès, alemany i francès. L’any 2010, el 112 va atendre, per 
exemple, 4.878 trucades en francès i 1.228 en alemany. 
 
El nivell d’atenció mantindrà els nivells de qualitat màxims exigits fins ara (amb 
un percentatge de trucades respostes pel servei CAGTU 112 amb un temps 
d’espera inferior a 10 segons superior al 90%). 
 
El telèfon 112 va rebre l’any 2010 un total de 5,05 milions de trucades. 
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El Govern amplia fins al 31 de desembre de 2012 el 
termini perquè fundacions i associacions inscriguin al 
registre les adaptacions dels seus estatuts  
 

• S’ha demostrat manifestament insuficient el termini de 3 anys per 
adaptar-se a la Llei del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, que 
finalitzava aquest mes d’agost 

  
 
El Govern de la Generalitat ha acordat prorrogar fins al 31 de desembre de 
2012 el termini perquè les fundacions i les associacions inscriguin al registre 
les adaptacions dels seus estatuts a la Llei del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, que va entrar en vigor el 2 d’agost de 2008. El Consell Executiu ha 
aprovat avui el projecte de llei que modifica la disposició transitòria primera de 
la normativa, que fixava en 3 anys el temps màxim d’adaptació de les entitats 
a la nova legislació. 
 
La Llei del llibre tercer del Codi Civil estableix que les associacions i les 
fundacions ja constituïdes han d’adaptar els seus estatuts a les prescripcions 
establertes per la nova norma i inscriure aquesta adaptació al registre 
corresponent en un termini màxim de 3 anys des de l’entrada en vigor de la 
norma, per tant, abans del 2 d’agost de 2011.  
 
Tal com recull la norma, la no-adaptació dels estatuts de fundacions i 
associacions en el termini establert pot tenir importants conseqüències. En el 
cas de les fundacions no podran obtenir ajuts ni subvencions de 
l’Administració de la Generalitat i a més, si no adapten els estatuts, poden 
incórrer en un incompliment greu de les obligacions pròpies del càrrec de 
patró, fet que legitima el Protectorat a exercir les accions legals que 
corresponguin. Les associacions perdrien els efectes derivats de la publicitat 
registral i tampoc no podrien rebre subvencions de la Generalitat.  
 
En conseqüència, atès que el termini de 3 anys és manifestament insuficient 
perquè les entitats s’adaptin a la nova legislació i davant les greus 
conseqüències que això pot comportar, el Govern ha acordat prorrogar el 
termini fins al 31 de desembre de 2012. Una ampliació que, a més, permetrà 
també a les entitats adaptar els seus estatuts a la proposta de modificació del 
llibre tercer que està elaborant el Departament de Justícia. 
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El Govern incrementa en 57 noves places les 
residències Creu de Palau, de Girona, i Mare de Déu de 
la Mercè, de Tarragona 
 

• Per cobrir l’increment d’usuaris el Consell Executiu ha autoritzat 
en conjunt la contractació de 33 auxiliars d’infermeria  

 
 
El Govern ampliarà en conjunt en 57 noves places l’ocupació de les 
residències per a la gent gran Creu de Palau, de Girona, i Mare de Déu de la 
Mercè, de Tarragona, dos equipaments gestionats per l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Per fer front a l’increment de 
demanda el Consell Executiu ha autoritzat avui la contractació de 33 places 
d’auxiliars d’infermeria per als dos centres. 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui la modificació de les limitacions fixades en 
matèria de despeses de personal amb motiu de la pròrroga dels pressupostos 
per tal de poder cobrir 20 noves places d’auxiliar de geriatria a la residència 
Creu de Palau, de Girona, que actualment compta amb 140 usuaris i que 
ampliarà en 20 més les seves places. D’aquesta manera, el centre passarà a 
tenir una plantilla de 91 persones. 
 
La residència Creu de Palau, de Girona, disposa dels serveis següents: 
 

• Servei de residència assistida. Ofereix una assistència integral a les 
activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències. 

 
• Habitatge tutelat. Estances d’ús comú, que ofereix un servei 

d’acolliment alternatiu a persones grans autònomes, les circumstàncies 
familiars de les quals no els permeten romandre en la pròpia llar. 

 
 
13 noves places a Tarragona 
 
El Govern també ha acordat ampliar en 20 places l’oferta de la residència de 
gent gran Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona, un equipament de l’ICASS 
que compta actualment amb 75 usuaris. Amb l’objectiu de fer front a 
l’increment d’usuaris i garantir el bon funcionament del centre, el Consell 
Executiu ha autoritzat la cobertura de 13 noves places d’auxiliar de geriatria. 
D’aquesta manera, el centre passarà a tenir una plantilla de 61  persones. 
 
La residència Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona, ofereix els serveis 
següents als usuaris: 
 

• Servei de residència assistida. Ofereix una assistència integral a les 
activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències 
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• Servei d’acolliment diürn o centre de dia. Ofereix el mateix servei 

que a la residència, però només durant unes hores cada dia 
 

• Casal de gent gran. Centre d’acolliment, esbarjo i convivència  
 
 
El 8 de març passat el Govern va aprovar autoritzar la reposició del personal 
de la xarxa d’equipaments de serveis socials del Departament de Benestar 
Social i Família, com ja havia fet prèviament amb el personal docent i el 
personal sanitari de l’Institut Català de la Salut per tal de garantir el normal 
funcionament d’aquests serveis socials. 
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El Govern acorda cobrir les vacants de l’Administració 
de justícia arran dels concursos de trasllat del 
Ministeri 

• El Consell Executiu ha autoritzat a cobrir fins a 107 vacants de 
personal dels jutjats, ocasionades per la resolució de tres 
processos selectius d’àmbit estatal 

 
 
El Govern de la Generalitat ha acordat avui cobrir les vacants del personal de 
l’Administració de justícia produïdes arran dels concursos de trasllat del 
Ministeri de Justícia. I és que Catalunya registra un elevat percentatge 
d’interinitat i de vacants a causa de la gran mobilitat existent entre els diferents 
cossos. Aquest volum de vacants es veu afectat, a més, pel retorn a l’Estat 
espanyol de persones provinents de fora que han guanyat places a Catalunya.  
 
El Consell Executiu ha autoritzat el Departament de Justícia a cobrir 107 
vacants dels cossos de gestió processal i administrativa, de tramitació 
processal i administrativa i d’auxili judicial, produïdes per les resolucions de 
tres processos selectius estatals que s’estan fent efectius durant aquests 
mesos de maig i juny. Enguany el Ministeri de Justícia ha previst resoldre els 
processos selectius corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2008, i 
les dels anys 2009 i 2010 acumulades. 
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat la contractació de personal laboral 
temporal per garantir l’assistència sanitària als interns de centres penitenciaris 
i donar cobertura davant de possibles situacions d’emergència. Concretament, 
es dóna llum verd a la cobertura de dues vacants de metge i un lloc d’auxiliar 
sanitari als centres penitenciaris de Lledoners i Figueres per cobrir, entre 
d’altres, serveis de caps de setmana i de jornades festives. 
 
 


