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El Govern aprova els decrets que activen el procés per 
a les Eleccions al Parlament 2012 
 

• Es redueixen un 20 per cent les subvencions a partits, federacions, 
coalicions o agrupacions d’electors amb motiu dels comicis 

 
 
El Govern ha aprovat els decrets que activen el procés electoral per a la 
realització de les Eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el 
proper 25 de novembre. En concret, ha aprovat el decret de normes 
complementàries per a la realització de les eleccions i el decret pel qual es 
regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral. 
 
El decret de normes complementàries per a la realització de les eleccions al 
Parlament de Catalunya, conjuntament amb el que estableix l’Estatut 
d'autonomia de Catalunya i la Llei orgànica del règim electoral general 
(LOREG), regula l’administració electoral, els representants de les 
candidatures, les candidatures, les campanyes, el material electoral, el vot per 
correspondència, el vot de les persones amb discapacitat visual, els 
apoderats, els interventors, l’escrutini, els recursos o les gratificacions 
econòmiques a les persones que es mobilitzen. A més, el decret conté els 
models oficials d’actes, sobres, paperetes, urnes o cabines, entre d'altres. 
 
El decret pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat 
electoral estableix les subvencions als partits, federacions, coalicions o 
agrupacions d’electors amb motiu de les eleccions. Aquestes despeses es 
fixen d’acord amb una quantitat per escó obtingut; una quantitat per vot 
aconseguit per cada candidatura que hagi obtingut com a mínim un escó, i 
una quantitat per elector d’una circumscripció, sempre que la candidatura hagi 
obtingut com a mínim un escó a la circumscripció i aconsegueixi formar grup 
parlamentari.  
 
Tenint en compte la situació de restricció pressupostària i la reducció de la 
despesa no financera de la Generalitat, es redueixen un 20 per cent els 
imports de les subvencions en relació amb l’anterior procés electoral català. 
La subvenció per escó obtingut és de 16.101,60 euros, enfront dels 20.127 de 
les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 2010. 
 
 
Calendari electoral 
 
Amb l’entrada en vigor avui del decret de convocatòria de les eleccions, 
finalitza la IX legislatura, que es va iniciar el 16 de desembre de 2010. El 
proper 25 de novembre s'escollirà la nova composició de la Cambra legislativa 
catalana en la seva X legislatura, que haurà d’elegir la presidència de la 
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Generalitat. S’elegiran 135 escons distribuïts en les 4 circumscripcions 
electorals:  
 

- Barcelona: 85 escons 
- Girona: 17 escons 
- Lleida: 15 escons 
- Tarragona: 18 escons 

 
 
Dates principals del calendari electoral: 
 

- Del 8 al 15 d’octubre: consulta del cens i presentació de reclamacions 
en període electoral. 
 

- Del 2 d’octubre al 15 de novembre: sol·licitud del vot per 
correspondència 
�

- Del 2 al 27 d’octubre: sol·licitud del vot dels electors que resideixen a 
l’estranger o que s’hi troben temporalment. 
�

- Del 2 al 29 d’octubre: sol·licitud de la documentació per al vot de les 
persones amb discapacitat visual (inclou documentació en Braille per a 
una identificació de l’opció de vot amb garanties d’autonomia i, en 
conseqüència, secret de sufragi). 
�

- Del 27 al 31 d’octubre: formació de les meses electorals.  
�

- 24 d’octubre: publicació de les candidatures presentades al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) . 
�

- 30 d’octubre: publicació de les candidatures proclamades al DOGC. 
 

- 9 de novembre: inici de la campanya electoral. 
 

- 23 de novembre: finalització de la campanya electoral. 
 

- 24 de novembre: jornada de reflexió. 
 

- 25 de novembre: Eleccions al Parlament de Catalunya. 
�

- Del 28 de novembre a l’1 de desembre: escrutini general. 
�

- Del 2 al 10 de desembre: proclamació d’electes per part de les juntes 
electorals. 
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El Govern aprova la creació del Consell Consultiu de 
Pacients de Catalunya 
 

• Es tracta d’un òrgan de participació dels representants de pacients 
del sistema sanitari català en el procés d’elaboració, decisió i 
desenvolupament de polítiques sanitàries 

 
• L’objectiu principal del Consell és situar el pacient com a centre 

del sistema de salut  
 
 
El Govern ha aprovat avui el decret de creació del Consell Consultiu de 
Pacients de Catalunya, un òrgan assessor que participarà en el procés 
d’elaboració i decisió de les polítiques del Departament de Salut. 
 
La finalitat del Consell Consultiu de Pacients és actuar com a òrgan de 
participació i consulta entre el Departament de Salut i les associacions de 
pacients del sistema sanitari català en el desenvolupament de polítiques 
sanitàries, per recomanar les mesures oportunes per a la millora dels serveis 
públics de salut, així com les actuacions específiques adients per a col·lectius 
concrets de pacients. 
 
Alhora, amb la creació del Consell el Govern pretén situar el pacient com a 
centre del sistema de salut, compartint amb els usuaris informació transparent, 
concreta, accessible i fàcilment comprensible del sistema català de salut de 
responsabilitat pública. En aquest sentit, actua com a òrgan assessor 
representatiu de les associacions de pacients davant l’administració catalana 
per tal de donar veu directa als pacients i possibilitar la seva participació en 
l’elaboració de les polítiques de salut. 
 
A més, el Consell Consultiu de Pacients impulsa la conscienciació de l’ús 
adequat dels recursos públics i la importància de l’autoresponsabilitat dels 
pacients en la cura de la seva salut. 
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El Govern destina 751.000 euros al manteniment dels 
equips i sistemes de control del trànsit de les Rondes 
 

• El Consell Executiu ha donat llum verd a una subvenció pluriennal 
per al període 2012-2014, que es farà efectiva a través d'un conveni 
amb l'Ajuntament de Barcelona  

 
 
El Govern ha aprovat la subvenció pluriennal del Servei Català de Trànsit 
(SCT) per al manteniment, reparació i modificació d'equips i sistemes de 
control del trànsit en els trams de les Rondes que queden fora del terme 
municipal de Barcelona. Es farà efectiva a través d'un conveni amb 
l'Ajuntament de Barcelona per al període 2012-2014 i cobrirà el 22 per cent de 
les Rondes. 
  
L’SCT licita aquest contracte amb l’Ajuntament de Barcelona per un import de 
751.270,67 euros. La partida es destinarà al manteniment de càmeres de 
visió, panells de missatgeria variable, controls d’accessos i rampes, estacions 
de preses de dades i una xarxa de comunicacions Gigabits a través de fibra 
òptica. 
 
L’empresa adjudicatària del manteniment global de la via és Indra Sistemas 
S.A. La gestió i verificació de l’equipament de les Rondes es realitza des del 
Centre de Control de Trànsit de les Rondes a Collserola, centre del qual hi ha 
una rèplica al Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT) de l’SCT.  
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El Govern aprova el currículum de dos cicles 
formatius de grau mitjà de formació professional 

 
• Les titulacions renovades són el cicle de planta química i el de 

soldadura i caldereria, les primeres que es desenvolupen d’acord 
amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya 
 

 
El Govern ha aprovat avui dos decrets que estableixen els currículums del 
cicle formatiu de grau mitjà de planta química i del de soldadura i caldereria, 
amb l’objectiu d’adequar-los a la formació professional establerta a la Llei 
orgànica d’educació (LOE). Amb la renovació s’amplien continguts dels dos 
currículums i es dóna resposta a les necessitats educatives dels sectors 
econòmics de país. 
 
Es tracta dels primers títols que es desenvolupen d’acord amb el Catàleg de 
Qualificacions Professionals de Catalunya. Aquest nou disseny permet la integració 
de la formació professional dels sistemes educatiu i laboral. Segons estableix la Llei 
d’educació de Catalunya (LEC) a l’article 62.3 la programació de l’oferta d’estudis de 
formació professional inicial ha de respondre a una visió global adaptada a les 
necessitats del territori i del mercat de treball i ha de tenir en compte el catàleg.  
 
Així, el cicle formatiu de grau mitjà de planta química substitueix el d’operacions de 
procés en planta química, creat en el marc de la Llei orgànica general del 
sistema educatiu (LOGSE), que tenia una durada d’un curs. La durada del nou 
títol és de dos cursos –s’incrementa un curs de formació– i el seu currículum 
amplia els continguts relatius a l’automatització de plantes i la prevenció i 
protecció tant de l'entorn de treball com del medi ambient, especialment en el 
tractament d’aigües.  
 
El grau de soldadura i caldereria, substitueix el títol de grau mitjà de soldadura 
i caldereria de la LOGSE. El currículum amplia els continguts relatius a 
l’automatització dels processos concretats en la programació de control 
numèric (CNC) i, en soldadura, els continguts sobre equips cada cop més 
sofisticats (equips d'arc polsant, sinèrgics –autòmats– o d’arc submergit –
SAW–) i tècniques d'ús de la soldadura per arc submergit, així com la MIG, 
MAG i làser.  
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Altres acords del Govern 
 
El Govern recull en un sol text la normativa que regula el funcionament 
de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 
 
El Govern ha aprovat avui el decret d’organització, estructura i funcionament 
de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (EAJA). L’objectiu és 
fusionar en un únic text tota la legislació existent des de la creació d’aquest 
organisme l’any 1986, que es trobava dispersa en diferents normes, per tal de 
simplificar i fer més entenedora la normativa vigent. El nou decret s’emmarca 
en la Llei 11/2011, de reestructuració el sector públic, una de les anomenades 
llei òmnibus del Govern, que revisen un gran nombre d’aspectes normatius i 
organitzatius de l’Administració per fer-la més transparent i propera a la 
ciutadania. 
 
L’EAJA s’encarrega de l’organització i la comercialització dels jocs gestionats 
per la Generalitat, de la recaptació dels ingressos públics derivats d’aquesta 
activitat i del pagament dels premis. Tots els beneficis es destinen a 
programes socials a Catalunya. 
 
 


