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El Govern ratifica l'oferta pública d’ocupació de 505 
places de Mossos d'Esquadra per aquest 2017 
  

 Atesa la necessitat urgent i inajornable de disposar de mitjans 
personals per reforçar la seguretat pública a Catalunya, l’Executiu 
ha aprovat una nova oferta per accelerar la incorporació de nous 
efectius i salvar, d’aquesta manera, la problemàtica jurídica 
plantejada pel Govern espanyol  

 

 La Generalitat defensa el sistema emprat per dur a terme la 
primera oferta pública, però ha modificat l'acord per no paralitzar 
la convocatòria d'unes places totalment necessàries per Catalunya 

  
El Consell Executiu ha acordat avui mantenir l’oferta pública d’ocupació de 
505 places de Mossos d’Esquadra per aquest 2017, amb l’objectiu de 
convocar-les aquest mes de juliol. Per blindar aquesta oferta davant del 
requeriment rebut pel Govern espanyol, l’executiu ha acordat dos instruments 
per fer-ho viable. Per una banda, ha modificat l’acord de 18 d’abril, pel qual 
s’aprovava l’oferta d’ocupació de més de 7.700 places, i deixar en 50 el 
número de places per a Mossos d’Esquadra. Al mateix temps, ha aprovat una 
nova oferta pública de 455 places. Amb aquests acords es dóna via lliure a la 
convocatòria prevista de 505 agents i es dóna seguretat i garanties als 
aspirants a entrar al cos de Mossos d’Esquadra. 
  
El Govern ha pres aquesta decisió per salvar la problemàtica jurídica 
plantejada per l’Estat que hauria pogut paralitzar l’oferta i, d’aquesta manera, 
assegura la convocatòria immediata d’aquestes places d’un col·lectiu que fa 
sis anys que no té noves incorporacions. En tot moment, l’objectiu de la 
convocatòria respon a la necessitat de disposar dels efectius necessaris per a 
garantir la seguretat de Catalunya i arribar a les xifres d’agents previstes als 
acords de la Junta de Seguretat, que actualment són de 1.500 efectius menys 
dels previstos.  
  
L’oferta pública del passat abril es va fer d'acord amb el càlcul de la taxa de 
reposició, que és l’indicador que fixa el nombre de places que poden esser 
objecte d’oferta pública d’ocupació.  Tot i això, el Govern espanyol en va fer 
una interpretació diferent a la de la Generalitat i va considerar que només es 
podien aprovar 50 places del Cos de Mossos d’Esquadra en comptes de les 
505 places previstes en l’Acord del mes d’abril.  
  
Ara, aquesta normativa ha quedat superada amb l’aprovació dels 
pressupostos estatals pel 2017, que permeten una major flexibilitat en el càlcul 
de les taxes de reposició, i el Govern ha acordat tirar endavant l’oferta parcial. 
D’aquesta manera, l’Executiu evita iniciar un procés judicial que s’allargaria en 
el temps i que només perjudicaria els candidats a presentar-se a la 
convocatòria de places per al cos de Mossos d’Esquadra. 
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El Govern aprova que els estudiants de rendes baixes 
paguin només un 20% del preu de la matrícula dels 
estudis de grau 
 

 El nou decret de preus estableix una rebaixa total del cost que 
assumeixen els estudiants del 80% per a les rendes del tram 1 i del 
70% per a les rendes del tram 2 del sistema de tarifació social 

 

 L’estalvi respecte al curs passat oscil·la entre els 712 i els 452 
euros 

 

 Per primer cop s’implanta el sistema de tarifació social en els 
màsters habilitadors per a l’exercici de professions regulades 

 
El Govern ha aprovat el decret corresponent que afecta els preus dels serveis 
acadèmics i complementaris dels ensenyament que presten les universitats 
públiques catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per al pròxim 
curs, després de rebre  el vistiplau de la Junta del Consell Interuniversitari de 
Catalunya (CIC), integrada pels rectors i els presidents dels consells socials 
de les universitats.  El decret de preus públics universitaris per al curs 2017-
2018 estableix que els estudiants dels trams de renda més baixos paguin 
només un 20% del preu de la matrícula dels estudis de grau, d’acord amb la 
proposta presentada. 
 
El nou decret aplica una nova reducció del 30%, que se suma a la bonificació 
ja existent. Concretament, s’estableix una rebaixa total del cost que 
assumeixen els estudiants del 80% per a les rendes del tram 1 i del 70% per a 
les rendes del tram 2 del sistema de tarifació social. 
 
Gràcies al decret aprovat pel Govern es potencia el sistema català de tarifació 
social dels estudis universitaris i es dona compliment al mandat del Parlament 
recollit en l'esmena de la llei d'acompanyament als pressupostos de la 
Generalitat d’enguany. Així, amb la nova rebaixa del 30% els estudiants dels 
trams 1 i 2 de renda s’estalvien en el cas d’un curs de grau estàndard de 60 
crèdits una quantitat d’entre 452 i 712 euros a l’any en funció del coeficient 
d’estructura docent del títol: 
 

  

Preu 60 crèdits Variació en 
euros respecte 
al  
curs 2016-2017 

TRAM 
1 

TRAM 
2 

Coeficient A 303€ 455€ -455€ 

Coeficient B 429€ 644€ -644€ 
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Coeficient C 475€ 712€ -712€ 

D’aquesta forma, un estudi de coeficient A –com ara Dret o Turisme- costarà 
un total de 303 euros per a un estudiant que se situï en el tram 1 de renda, i 
455 euros si pertany al tram 2. En el cas del coeficient B (Comunicació 
Audiovisual, Psicologia...), el curs sencer serà de 429 euros per al tram 1 i de 
645 euros per al tram 2. Per últim, els estudiants amb rendes de tram 1 
pagaran 475 euros per un grau de coeficient C (Medicina o Ciències 
Biomèdiques), mentre que per als estudiants del tram 2 el preu serà de 712 
euros, tant com s’estalvien respecte al curs passat. 
 
Amb aquesta nova rebaixa del 30% per als trams més baixos, els estudiants 
del tram 1 només pagaran un 5% del cost total dels estudis. Mentre que per 
als estudiants del tram 2, el cost dels estudis que assumeixen se situa en el 
7,5%. De mitjana, els estudiants catalans paguen el 19% del cost total dels 
estudis universitaris, el 81% restant l’assumeix l’Administració. 
 
Pel que fa al cost de la resta de trams dels estudis de grau, el Govern ratifica 
per cinquè curs consecutiu que no s’apliqui cap actualització per l’increment 
del cost de la vida al preu dels crèdits. Així, el preu per crèdit de la resta de 
trams de renda –del 3 al 5– es manté igual que en anys anteriors. També els 
preus màxims dels crèdits matriculats per primera vegada, que assumeixen 
fins al 25% del cost total dels estudis també els mateixos. 
 
Pel que fa als estudiants del tram 0 de renda, que correspon als becaris de 
règim general, continuen tenint la gratuïtat total dels estudis de grau. 
 
Màsters amb tarifació social 
L’altra gran novetat del decret de preus aprovat pel Govern és la implantació 
progressiva per primer cop del sistema de tarifació social en els màsters 
habilitadors per a l’exercici de professions regulades. Per als estudiants amb 
nivell de renda situat al tram 1, el descompte es fixa en el 25% del preu del 
crèdit del màster. Pel tram 2, és del 20%; pel tram 3, del 15%; pel tram 4 del 
10%, i, finalment, pel tram 5 del 5%. 
 
Això permet als estudiants de les universitats públiques beneficiar-se de 
rebaixes que aniran entre els 124 i els 617 euros per a cursos estàndard de 60 
crèdits:  
 

  Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 

Preu 60 crèdits 1.853€ 1.976€ 2.100€ 2.223€ 2.347€ 

Variació en 
euros 

-617€ -494€ -371€ -247€ -124€ 
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En el cas dels màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats 
professionals regulades, continua l’opció que habilita els consells socials a 
aplicar una rebaixa de fins a un 30% sobre el preu del crèdit. 
 
 
Estudiants exclosos per les beques de l’Estat 
El sistema de tarifació social continua acollint al tram 1 a tots aquells 
estudiants de grau que compleixen els requisits econòmics per ser beneficiaris 
de les beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (MECD) però que 
queden exclosos dels ajuts estatals per no complir els requisits acadèmics. 
 
El decret de preus per al pròxim curs  també manté la bonificació a les 
enginyeries que es va aplicar el curs 2013-2014 després del canvi de 
coeficient d’estructura docent. 
 
Pel que fa al fraccionament del pagament de la matrícula, el decret de preus 
estableix l’obligatorietat que, com a mínim, aquest fraccionament sigui el 
mateix que el curs anterior, és a dir, que es faci en tres fases. Així mateix, 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un 
sistema de pagament fraccionat de fins a 10 mesos, que permet el 
finançament del 100% de l'import de la matrícula dels estudis universitaris, 
amb un cost fix d'obertura (14 euros en matrícules semestrals  i 24 euros en 
anuals ) i un tipus d'interès del 0%. 
 
El decret de preus també inclou la possibilitat que les universitats posin en 
marxa sistemes d’ajuts per atendre aquells estudiants que es trobin en 
circumstàncies personals sobrevingudes. Un mecanisme que complementa al 
programa especial impulsat per l’AGAUR per atendre els universitaris amb 
problemes econòmics sobrevinguts. Des del curs 2014-2015, el termini per 
comunicar una nova situació econòmica que doni dret a beca és ininterromput 
i, per tant, durant tot l’any es resolen aquestes peticions. 
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El Govern destina 53,4 milions d’euros al programa del 
SOC “Treball i Formació” per a persones en atur 

  
 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvenciona la 

contractació de persones en atur mitjançant aquest programa que 
combina accions d’experiència laboral i de formació 

 

 Les accions es destinen a persones en atur no perceptores de 
prestació o subsidi per desocupació, preferentment més grans de 
45 anys, a les beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció, i a 
dones víctimes de violència de gènere i aturades de molt llarga 
durada sense prestació 

 
El Consell Executiu ha aprovat autoritzar al Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) el pressupost de 53,4 milions d’euros pel programa “Treball i 
Formació”, un 34% més que el de l’any passat. 
 
Mitjançant aquest programa, el SOC subvenciona la contractació de persones 
en atur per portar a terme accions d’experiència laboral i de formació per 
afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat. 
 
“Treball i Formació” es destina a persones en atur no perceptores de prestació 
o subsidi per desocupació, preferentment més grans de 45 anys, i a les 
beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI). 
 
Com a novetat d’enguany, les persones beneficiàries no hauran de d’haver 
exhaurit la prestació o subsidi sinó tan sols no tenir-ne. D’aquesta manera 
s’inclou les persones que, com els autònoms, no han percebut mai 
prestacions. 
 
Una altra novetat és que el programa obre una línia específica de 8 milions 
d’euros per a dones víctimes de violència de gènere i dones aturades de molt 
llarga durada no perceptores de prestacions ni subsidis. 
 
Les contractacions del programa hauran de ser de 6 o 12 mesos a jornada 
completa i acció formativa per i, com en l’edició de l’any passat, es proposa 
que el salari mensual per a les persones contractades sigui, com a mínim, de 
1.000 euros. 
 
Les entitats locals (ajuntaments, consells comarcals o, en el seu lloc, els seus 
organismes autònoms), i les entitats sense ànim de lucre legalment 
constituïdes amb centre de treball de Catalunya són les que poden optar a la 
convocatòria de subvencions del programa “Treball i Formació”. 
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El Govern aprova la creació de l’Observatori de 
l’Equitat en el Sistema Educatiu no Universitari  
 

 Es tracta d’un instrument de consulta i d’assessorament en equitat 
i igualtat d’oportunitats, per aconseguir el màxim nivell 
d’excel·lència del sistema educatiu i dels seus alumnes 
 

 Es proposa una estructura que compti amb la participació dels 
organismes consultius d’Ensenyament, dels departaments 
vinculats amb l’equitat, de l’Administració local, del Tercer Sector, 
de la Sindicatura de Greuges i del món universitari i de grups de 
recerca  

 

 El primer pas és posar a exposició pública la proposta de creació 
de l’Observatori per elaborar-ne posteriorment el decret  

 
El Govern ha aprovat avui la creació de l’Observatori de l’Equitat en el 
Sistema Educatiu no Universitari, i el  primer pas per fer-ho és posar a 
exposició pública la proposta de la seva creació. L’observatori vol proporcionar 
al Departament d’Ensenyament un instrument de consulta i d’assessorament 
en l’àmbit de les polítiques educatives des de la perspectiva de l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats. L’objectiu és aconseguir el màxim nivell d’excel·lència 
del conjunt del sistema i de cadascun dels seus alumnes. La creació de 
l'Observatori és una de les actuacions que la consellera d’Ensenyament, 
Meritxell Ruiz, havia anunciat per a aquesta legislatura. 
 
Aquesta proposta del Govern parteix de la necessitat que l’administració 
educativa es doti d’instruments que permetin, d’una banda, identificar les 
necessitats derivades de la situació sociocultural dels alumnes, les seves 
famílies i els centres i, de l’altra, avançar en la definició dels recursos i el 
model de gestió més adequats per satisfer les esmentades necessitats a 
través d’anàlisis i d’estudis especialitzats en equitat i inclusió educativa, amb 
l’objectiu d’aconseguir la màxima qualitat per a tot l’alumnat del sistema 
educatiu. 
 
Participació de la comunitat educativa i d’agents externs 
Després de l’exposició pública i el recull de les aportacions realitzades amb 
relació a la proposta, s’aprovarà el nou decret a través del qual es 
materialitzarà l’Observatori de l’Equitat en el Sistema Educatiu com a òrgan 
assessor i es definirà la seva vinculació amb el Departament d’Ensenyament. 
La proposta d’estructura contemplarà la participació dels organismes 
consultius del Departament d’Ensenyament, dels departaments de la 
Generalitat vinculats amb l’equitat, de l’Administració local, del Tercer Sector, 
de la Sindicatura de Greuges i del món universitari i de grups de recerca que 
treballen a l’àmbit de l’equitat i l’excel·lència a l’educació.  
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Aquesta participació, al costat dels actors de la comunitat educativa i dels 
agents externs, vol aconseguir una mirada diferenciada sobre possibles 
actuacions en els centres educatius de Catalunya en termes d’equitat. Així 
mateix, el fet de vincular l’actuació de l’Observatori a la recerca busca 
promoure la innovació en les actuacions del Departament per millorar la 
resposta a les necessitats diverses de la ciutadania. 
 
Funcionament de l’Observatori 
La proposta de creació preveu que el funcionament de l’organisme ha de partir 
de l’anàlisi de la complexitat dels centres educatius per elevar al Departament 
d’Ensenyament i altres instàncies de l’Administració propostes de polítiques 
compensatòries que donin resposta a la realitat dels centres. Aquestes 
propostes orientaran la presa de decisions i el disseny d’estratègies 
d’intervenció socioeducativa transversal conjunta entre els diferents 
departaments i administracions. 
 
En un marc més ampli de participació, aquest observatori ha de promoure 
l’anàlisi en relació amb l’equitat, propiciant la participació activa de les Juntes 
de directors, de la inspecció i de diversos agents educatius i col·laborant amb 
les universitats en les iniciatives d’estudi sobre la cohesió social i la inclusió 
educativa a l’entorn escolar, a més d’estimular la col·laboració científica i 
acadèmica en matèria d’equitat i inclusió educativa entre l’administració 
educativa i institucions d’àmbit nacional i internacional. 
 
L’educació com un bé comú 
Aquesta iniciativa té origen en  la concepció de l’educació com un bé comú, 
dret universal reconegut per la UNESCO i la UNICEF.  Aquesta concepció 
obliga els governs a definir polítiques i intervencions de caràcter compensatori 
que minimitzin l’impacte que tenen sobre l’èxit educatiu els factors vinculats a 
l’origen de les persones, especialment aquells de tipus sociocultural. Es vol 
aconseguir que totes les persones disposin d’oportunitats per  desenvolupar 
les capacitats i aptituds intel·lectuals i professionals al llarg de tota la seva 
vida. 
  
Per tant, la creació de l’Observatori de l’Equitat en el Sistema Educatiu no 
Universitari permetrà que les institucions que treballen en aquest àmbit aportin 
la seva mirada constructiva a les actuacions de l’administració educativa amb 
la finalitat última de garantir el dret de tot ciutadà a rebre una educació de 
qualitat en condicions d’equitat i d’igualtat d’oportunitats.  
 
Marc normatiu 
La creació d’aquest observatori s’emmarca en el títol preliminar, article 2.c de 
la LEC, que preveu com a principi rector “la universalitat i equitat com a 
garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius”, atès que 
proporciona al Departament d’Ensenyament un òrgan col·legiat 
d’assessorament en termes d’equitat, inclusivitat i cohesió social en el conjunt 
del sistema educatiu català. 



 

 

Acords de Govern. 04.07.2017  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

9 

El Govern crea el Programa "Objectiu 2020: un repte 
cap a la visió zero víctimes mortals a la xarxa viària de 
Catalunya" 

 

 El programa dota el Servei Català de Trànsit  de més recursos 
humans per assolir els objectius de reducció de víctimes per 
accidents de trànsit, amb un reforç addicional de 25 places noves 

 

El Govern ha aprovat avui el Programa "Objectiu 2020: un repte cap a la visió 
zero víctimes mortals a la xarxa viària de Catalunya". Aquest implica un reforç 
addicional de la plantilla existent del Servei Català de Trànsit, per tal de dotar 
l’organisme dels recursos humans adients per fer front amb eficàcia i 
eficiència a l’assoliment de l’objectiu de reducció de la mortalitat del 50% en el 
nombre de víctimes mortals a les vies catalanes de cara al 2020 respecte de 
l’any 2010. En concret, hi haurà 25 places noves.  

 

El Programa Objectiu 2020, que té una durada de dos anys, prorrogable, es 
crea amb els objectius següents: 
 

a) Suport a les polítiques de lluita contra la velocitat excessiva. 
 

b) Aplicació i avaluació de les actuacions necessàries per al canvi 
d’actituds per garantir una mobilitat sostenible, saludable i segura. 

 
c) Avaluació de l’eficàcia de l’activitat sancionadora en funció dels 

indicadors obtinguts en la seva aplicació, per a la determinació de les 
necessitats de plantilla del Servei Català de Trànsit. 

 

La creació d’aquest programa sorgeix de la necessitat d’assolir els objectius 
governamentals adreçats a la reducció de la sinistralitat mortal. En aquest 
sentit, cal esmentar que el Pla de Govern de l’XI Legislatura, dintre de l'eix "Un 
país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica", estableix 
com a objectiu reduir el nombre de víctimes a la xarxa viària de Catalunya, així 
com la gravetat i les conseqüències dels accidents de trànsit. 
 
És en aquest marc en què s’inscriu el Pla estratègic de seguretat viària 2014-
2020, aprovat per l’Acord GOV/3/2014, de 14 de gener, tramès al Parlament 
de Catalunya en data 16 de gener, amb l’objectiu d’obtenir l’any 2020 una 
reducció del 50% en el nombre de morts a les vies catalanes respecte de l’any 
2010, amb el repte d’assolir la visió zero l’any 2050, que planteja la 
desaparició total de la mortalitat a les vies catalanes, d’acord amb les 
polítiques de seguretat viària fixades per la Unió Europea.  
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Així mateix, dimarts passat, el Govern va aprovar el Pla de seguretat viària 
2017-2019, que es fixa la reducció del 45% de les víctimes mortals de trànsit 
l’any 2019 respecte al 2010. A partir d’aquí, el Departament d’Interior, 
mitjançant el Servei Català de Trànsit i en aplicació dels objectius esmentats, 
desenvolupa el Pla integral contra la velocitat excessiva, i també diverses 
actuacions adreçades a garantir una mobilitat sostenible, saludable i segura. 
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El Govern fa un pas endavant amb la nova llei de caça de 
Catalunya per garantir una activitat segura, sostenible i 
equilibrada territorialment 

 

 Avui ha aprovat la memòria preliminar  i  correspondrà al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
elaborar-la  amb el consens i la participació dels principals sectors 
implicats 

 

 La normativa vigent és estatal, de l’any 1970, i cal adequar-la a les 
noves necessitats socials, econòmiques i ambientals 

 
El Govern ha donat llum verda avui a la memòria preliminar de l’Avantprojecte 
de la llei de caça, que correspondrà elaborar al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació. Una llei pròpia de caça de Catalunya amb 
especial atenció als equilibris entre diferents activitats i a la prevenció i mitigació 
de riscos i perjudicis originats per les sobrepoblacions d’algunes espècies 
cinegètiques. Aquesta nova normativa es vol elaborar amb el consens i la 
participació dels principals sectors implicats en relació amb la fauna cinegètica.  
 
L’informe preliminar aprovat per l’Executiu deixa clar que Catalunya té 
competència exclusiva en matèria de planificació i regulació de la caça.  Des 
que es va aprovar la Llei estatal 1/1970, fa 47 anys, ha variat substancialment 
la situació social  i econòmica del país amb una estructura i realitat més 
urbanes. Aquesta Llei, feta en un moment predemocràtic, ha quedat antiquada 
i desfasada amb la realitat social i mediambiental de Catalunya.  
 
La nova llei s’emmarca en el Pla de prevenció dels danys i els riscos originats 
per la fauna cinegètica que desenvolupa el Departament d’Agricultura, que té 
com a objectiu establir un nou marc legal, administratiu i operatiu per fer front 
als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit 
diverses espècies cinegètiques. Es tracta de prevenir i controlar de manera 
eficient i sostenible els danys que generen, i l’elaboració de la nova Llei  és 
una de les millores del marc legal previstes en el Pla.  L’objectiu és assolir un 
grau òptim d’equilibri entre la propietat dels terrenys cinegètics, les activitats 
econòmiques que es duen a terme en aquests terrenys i la pròpia activitat de la 
caça. La nova legislació preveu millorar la formació dels caçadors per garantir 
que la caça sigui més sostenible i segura, promoure la carn de caça amb 
garanties de qualitat i seguretat i disposar d’un règim d’infraccions i sancions 
que s’ajusti a la realitat actual. 
 
Una nova llei sostenible i equilibrada territorialment 
La llei de caça de Catalunya ha de ser un element que contribueixi a la gestió 
sostenible dels ecosistemes i a l’equilibri territorial. Ha de tenir en compte les 
diferents activitats i sensibilitats de la ciutadania i ha d’esdevenir un veritable 

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/plans-programes-sectorials/enllacos-documents/fitxers-binaris/pla-prevencio-danys-riscos-originats-fauna-cinegetica-2017-2018.pdf
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motor de dinamització i d’orientació dels sectors econòmics i del 
desenvolupament rural i de muntanya. També, la nova normativa ha d’explorar 
i implantar nous models i formes de fer per resoldre els problemes específics 
de zones de muntanya, dels conreus competitius o de les zones urbanes i 
suburbanes, entre d’altres. I, tot això, respectant i valoritzant l’activitat 
tradicional de la caça, en harmonia amb la resta d’activitats al medi i la 
sostenibilitat ambiental. 
 
La memòria preliminar aprovada pel Govern avui detalla i valora de manera 
positiva els principals impactes econòmics, socials i ambientals que generarà 
tenir una nova llei de caça pròpia a Catalunya. 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i 
twitter.com/agriculturacat o https://twitter.com/agentsruralscat. 
 
  

http://facebook.com/agricultura.cat
http://twitter.com/agricultura.cat
https://twitter.com/agentsruralscat
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Altres Acords de Govern  

 
Autoritzada la contractació de l’assistència del Programa Escoles Verdes 
per als dos cursos vinents 
 
L’Executiu ha aprovat avui autoritzar el Departament de Territori i Sostenibilitat 
a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs, per un 
import total de 893.415,60 €, per contractar l’assistència tècnica del Programa 
Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya durant els cursos  escolars 
2017-2018 i 2018-2019.  
 
Aquesta assistència permetrà als centres que formen part del programa 
disposar d’un servei d’acompanyament i assessorament per desenvolupar els 
seus plans d’acció. Els plans, que s’incorporen en la programació general 
anual dels centres, concreten les actuacions que es comprometen 
voluntàriament a realitzar per desenvolupar els seus plans d’educació per a la 
sostenibilitat, i recullen els criteris d'avaluació que permeten incorporar 
propostes de millora continuada. 
 
Les despeses per a la contractació de l’assistència tècnica  es distribuiran en 
tres anualitats:  
 

Any Import 

2017 101.293,94 € 

2018 442.787,40 € 

2019 349.334,26 € 

TOTAL 893.415,60 € 

 
El Programa Escoles Verdes dona suport a tots els centres educatius de 
Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar 
accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els 
reptes i valors de la sostenibilitat. El Departament de Territori i Sostenibilitat 
els ajuda a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els 
àmbits, promou la participació i la implicació activa de la comunitat educativa 
en la millora del seu entorn, i afavoreix l'intercanvi entre els qui comparteixen 
uns mateixos objectius. 
 
Durant el curs 2016-2017 han format part de la xarxa d’Escoles Verdes 680 
centres educatius, dels quals 588 tenen el distintiu d'Escola Verda i 92 estan 
en formació. 
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Nomenaments 
 

Xavier Urios Aparisi, director general d’Assumptes Contenciosos del 

Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya 

 

Nascut a Lugo l’any 1966.   
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i funcionari del cos 
d’advocacia de la Generalitat. 
 
Professor associat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. 
 
Advocat en cap del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, prèviament ha estat subdirector de Serveis Consultius i Coordinació 
Jurídica al Gabinet Jurídic de la Generalitat.  
 
Vocal del Jurat d’Expropiació de Catalunya –secció de Barcelona- i secretari 
de la Comissió Executiva i del Consell Rector del Consorci del Laboratori de 
Llum Sincrotró, i del Consorci AOC.  
 
 


