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El Govern aprova els preus públics 
universitaris i crea el primer fons de beques  
propi de Catalunya 

 
• La matrícula augmentarà un 7,6% i el 25% de l’increment es 

destinarà al primer fons de beques propi de Catalunya. 
 
• El nou sistema de beques vol afavorir els estudiants amb rendes 

baixes i premiar el rendiment acadèmic. 
 
• Per primer cop es permetrà el pagament fraccionat de la matrícula 

en mensualitats.  
 
El  Govern ha aprovat avui el decret de preus dels serveis acadèmics a les 
universitats públiques de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) per al curs 2011-2012. Els preus experimenten un augment del 7,6% i 
s’ajusten als límits fixats el 3 de maig passat per la Conferència General de 
Política Universitària estatal, que va establir una pujada màxima equivalent a 
l’IPC (3,6%) més 4 punts. Els nous preus també van rebre el 30 de juny 
passat el vistiplau unànime de la junta del Consell Interuniversitari de 
Catalunya. 
 
Actualment, els alumnes universitaris paguen de mitjana l’11,4% del cost total 
dels seus estudis. Gairebé 9 de cada 10 euros que costa una carrera 
universitària els aporta l’Administració. Per corregir aquest desequilibri, el 
Govern proposa un increment de l’IPC més 4 punts percentuals (en total, 
doncs, del 7,6%) pels estudis de grau. Aquest augment es tradueix en un 
increment per curs d’entre 65 i 100 euros (uns 8 mensuals) segons 
l’experimentalitat de l’estudi. En el cas dels màsters, l’increment de taxes 
proposat és el de l’IPC. Enguany, es permetrà el pagament fraccionat 
mensualment de la matrícula. 
 
Primer sistema de beques propi 
La gran novetat d’enguany és que amb el 25% de la recaptació que s’obtingui 
dels 4 punts percentuals per sobre de l’IPC, el Govern de la Generalitat crearà 
el primer sistema de beques propi de Catalunya. Les  beques es plantegen 
amb una doble finalitat. D’una banda es vol garantir l’equitat del sistema 
ajudant els estudiants amb rendes més baixes a través de les beques 
“Equitat”. De l’altra, es vol premiar l’excel·lència i el rendiment acadèmic 
mitjançant les beques al “Rendiment Acadèmic”. 
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Aquesta nova política de preus forma part de les línies estratègiques que 
incorpora el document de ‘Bases d’un nou model universitari’ i que han de 
servir per enfortir el paper del sistema universitari català juntament amb la 
reestructuració de la programació acadèmica, el nou model de personal 
acadèmic, l’impuls dels serveis comuns, el nou sistema de governança i el 
paper de les universitats com a motors de desenvolupament del país. 

 
Recàrrecs per a segones i successives matrícules 
En les assignatures matriculades per segona vegada es mantindrà el 
coeficient multiplicador d’1,5 al preu del crèdit i s’incrementarà el coeficient per 
a les assignatures matriculades per tercera o més vegades, que passarà de 
l’1,8 al 3. Aquesta mesura no té afany recaptatori sinó que pretén incentivar 
l’estudiant perquè realitzi una matriculació responsable i millorar la seva 
eficiència i el seu rendiment acadèmic. 
 
El decret també estableix una sèrie d’exempcions amb la finalitat de garantir 
l’accés a la universitat a persones de determinats col·lectius com ara les 
pertanyents a famílies nombroses, els estudiants amb matrícules d’honor i 
premi extraordinari, les persones amb un grau de discapacitat igual o superior 
al 33%, els majors de 64 anys, les víctimes d’actes terroristes i de violència de 
gènere, i les famílies monoparentals. 
 
Pel que fa als preus corresponents a la prestació de serveis acadèmics de 
caràcter administratiu, com ara l’expedició de títols acadèmics, la prova 
d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers o l’estudi per a l’homologació 
de títols estrangers, s’incrementen d’acord amb l’IPC. 
 
Finalment, el preu dels doctorats adaptats a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES), es desglossarà en dos conceptes de manera que la lectura i 
defensa de la tesi es podrà abonar en un únic pagament durant el curs 
acadèmic en què es defensi la tesi doctoral. 
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El Govern aprova els estatuts de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya 
 

• Entrarà en funcionament el 2012 i serà l’organisme responsable de 
la promoció i la protecció de la salut, la prevenció i la gestió de les 
alertes epidemiològiques i alimentàries.  

 
• Respon a la voluntat de modernització dels serveis públics, 

enfortint la seva capacitat resolutiva, amb austeritat i eficiència. 
 

• L’Agència suposa l’aplicació d’un model de governança compartit 
entre la Generalitat de Catalunya i el món local 

 

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui els estatus de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya. La seva constitució suposa la integració en un únic ens 
públic de tres organitzacions fins ara diferenciades i que passaran a extingir-
se: la Direcció General de Salut Pública, l’Agència de Protecció de la Salut i 
l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Aquesta simplificació permetrà 
oferir una cartera de serveis integrats de protecció de la salut, promoció de la 
salut i prevenció de les malalties, vigilància de la salut, seguretat alimentària i 
salut laboral.  
 
Aquests serveis s’adrecen fonamentalment a la gestió dels riscos ambientals 
per a la salut, a la promoció dels estils de vida saludables, així com al foment 
de la responsabilitat de les persones i dels operadors econòmics sobre 
l’impacte de les seves actuacions en la salut individual i col·lectiva i en l’ús 
dels serveis sanitaris.  
 
La nova Agència de Salut Pública de Catalunya, que estarà presidida pel 
conseller de Salut, suposa l’aplicació d’un model de governança compartit 
entre la Generalitat de Catalunya –incloent-hi els departaments amb 
competències en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca, medi ambient, 
relacions laborals, benestar social, consum i educació- i el món local. 
 
L’Agència de Salut Pública començarà a funcionar l’any 2012 
En els propers mesos està prevista la constitució del Consell d’Administració 
de l’Agència i el nomenament del seu director o directora, amb l’objectiu 
d’iniciar el seu funcionament el 2012. L’Agència de Salut Pública acull prop de 
1.500 professionals de la salut pública, i n’inclou dels àmbits de la medicina, 
veterinària, farmàcia, infermeria, biologia i psicologia, entre d’altres, que 
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presten serveis de forma regionalitzada, organitzats en equips de salut 
pública, i compten amb una xarxa de laboratoris acreditats, i en estreta 
col·laboració amb l’atenció primària i hospitalària. 
 
Amb l’aprovació dels estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya es 
dóna compliment al desplegament de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut 
pública, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. Es culmina un 
intens procés de reforma i modernització que ha comptat amb el consens 
polític, amb el suport dels professionals, i amb la implicació del món local, de 
les entitats socials, i del món de l’empresa.  
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El Govern atorga una subvenció d’1.047.100 
euros a la Fundació ECOM per al finançament 
del Servei d’Assistent Personal 2011 
 

• L’assistent personal ofereix suport a persones amb un alt nivell de 
dependència per tal de facilitar la seva plena integració social 

 
 
El Govern ha aprovat avui una subvenció d’1.047.100 euros a la Fundació 
ECOM, entitat sense ànim de lucre que agrupa les principals associacions de 
persones amb discapacitat física a Catalunya. Aquest import es destinarà al 
servei d’assistent personal per a persones amb discapacitat física. 
 
El servei d’assistent personal és un projecte pilot impulsat per l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família 
en col·laboració amb la Fundació ECOM. Els beneficiaris d’aquest servei són 
persones amb un alt nivell de dependència que requereixen l’ajut d’una altra 
persona per desenvolupar les tasques habituals de la vida diària. La figura de 
l’assistent permet als beneficiaris dur a terme totes aquelles activitats que 
farien sense limitacions funcionals, i facilita així la seva plena integració social. 
 
Aquest projecte pilot va sorgir de la necessitat de les persones amb 
discapacitat física de comptar amb un suport suficient per assolir una vida 
independent i de la voluntat de tots els agents implicats, entitats i Govern, 
d'oferir nous models d'atenció a les persones amb discapacitat.  
 
La Llei regula dues modalitats en la prestació de l’assistent personal: 
 

• Acompanyament a activitats laborals i/o educatives. Aquest servei 
es destina a facilitar l’accés a la realització de les activitats educatives o 
laborals regulars.  

 
• Prestació de suport personal i integració laboral i/o educativa. 

Inclou accions d’acompanyament i suport a gestions exteriors al 
domicili així com d’acompanyament i suport a l’accessibilitat laboral, 
educativa i de promoció de la participació social. També inclou accions 
d’atenció personal i de suport a l’organització, la neteja i l’ordre de la 
llar. 
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El Govern aprova un conveni per promoure 
l’accés a l’habitatge de lloguer per als joves 
 

• El conveni entre la Generalitat i el Ministeri de Sanitat es destinarà 
al Programa Borsa d’Habitatge Jove de Lloguer 

 

El Govern ha donat llum verda a la signatura del conveni entre el Departament 
de Benestar Social i Família i l’Institut de la Joventut (INJUVE), del Ministeri de 
Sanitat, Política Social i Igualtat, per promoure l’accés a l’habitatge per part 
dels joves, mitjançant el programa Borsa d’Habitatge Jove de Lloguer. 
 
Per tal de donar solucions als problemes d’emancipació de molts joves, que 
actualment constitueixen un sector especialment afectat per les dificultats 
d’accés a l’habitatge, les dues administracions han acordat treballar de forma 
conjunta per posar en marxa a Catalunya el programa Borsa d’Habitatge Jove 
de Lloguer, que és d’àmbit estatal, i que inclou les mesures següents: 
 

� Desenvolupar un servei d’informació i assessorament directe i àgil 
sobre allotjament per a joves.  

� Posar en marxa una borsa d’habitatge jove que ofereixi als joves un 
lloguer per sota del preu mitjà de mercat i que doti d’avantatges 
econòmics, jurídics i tècnics tant als propietaris com als llogaters 
d’aquests immobles. 

� Destinar dues assegurances a cada pis llogat a través d’aquest 
programa: una assegurança multirisc de la llar i una assegurança 
de caució per impagament de rendes. 

� Disposar d’assistència tècnica i formació per als responsables de 
l’execució del programa.  
 

La Generalitat podrà desenvolupar aquest programa a través del Departament 
de Benestar Social i Família o a través d’acords amb ajuntaments o entitats 
que puguin millorar-ne el desenvolupament.  
 
Actualment existeixen a Catalunya més de 50 borses joves d’habitatge en 
conveni amb la Direcció General de Joventut, amb més de 60 oficines que 
donen servei a més de 400 municipis i a una població potencial d’un milió i 
mig de joves d’entre 18 i 35 anys. 
 
L’INJUVE assumirà el cost de l’assegurança multirisc de la llar (300.000 
euros), de l’assegurança de caució (200.000 euros) i de l’assistència i la 
formació del personal tècnic (76.000 euros). Aquesta quantitat (576.000 euros) 
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és única per al conjunt del programa. El Departament de Benestar Social i 
Família, a través de la Direcció General de Joventut, farà una aportació 
econòmica de 237.000 euros per al funcionament ordinari del servei: lloguer i 
despeses de locals, personal, subministraments, dotació informàtica, etc. 
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NOMENAMENTS 
 
El Govern ha aprovat els següents nomenaments: 
 
Josep Ramon Dueso Paratge, director general de l’Autoritat Catalana de 
la Competència 
 
Nascut l’any 1948.  
 
Enginyer industrial (especialitat en organització industrial) per l’ETSEIB i 
llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. 
 
Ha cursat diversos programes de desenvolupament directiu, a l’IESE i a 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, així com diversos cursos sobre 
temes europeus, organitzatius, econòmics i tecnològics. 
 
La seva activitat laboral es va iniciar al 1973, com a analista 
economicofinancer en el món bancari; al març de 1979 va ingressar en el Cos 
d’Enginyers Industrials de l’Estat, després de superar les oposicions d’àmbit 
estatal corresponents. 
 
Es va incorporar a la Generalitat de Catalunya l’any 1980, on ha passat per 
tots els nivells administratius, els més rellevants com a cap dels Serveis 
Territorials d’Indústria a Tarragona (1980 a 1985), subdirector general de 
Relacions Sindicals (1996 a 1999), director general de Prevenció i Extinció 
d’Incendis (1990 a 1993), director general de Promoció i Educació Ambiental 
(1993 a 1995), director general de la Funció Pública (1999 a 2000), secretari  
general de la Sindicatura de Comptes (2000 a 2003) i  vocal del Tribunal 
Català de la Competència (2003 a 2009). 
 
�

Carles Constante, director general de Regulació, Planificació i Recursos 
Sanitaris 

Nascut Barbastre l’any 1958. 
 
Licenciat en Medicina i Cirurgia, i posteriorment diplomat en Gestió 
Hospitalària per l’Escola Superior d’Administració d’Empreses (ESADE). 
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Pel que fa a la seva experiència professional, abans d’assumir la Direcció 
General ha ocupat el càrrec de gerent de l’Àmbit Territorial Barcelona Sud del 
Servei Català de la Salut. 
 
D’abril de 2009 fins a l’octubre de 2010 va ser director general del Servei 
Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), després d’haver exercit les funcions de 
director assistencial a partir d’octubre de 2008. 
 

Abans, de juliol de 2007 a octubre de 2008 va ser gerent de la Fundació 
Hospital Comarcal Sant Antoni Abat. De 2005 a 2007 va exercir de director de 
projectes al Consorci Hospitalari de Catalunya, CHC Consultoria i Gestió, S.A. 
De 2004 a 2005 va treballar com a director assistencial del Parc Sanitari Pere 
Virgili (Barcelona).  
 

De 2000 a 2002, ha estat president i conseller delegat del Consorci Sanitari de 
la Creu Roja a Catalunya, mentre que de 2002 a 2004 ha presidit el Consorci 
Sanitari Integral. 
 


