Un any
d’aliances a
la Catalunya Central

 Dossier de Premsa

Delegació Territorial del Govern
 Actuacions













Edifici corporatiu i OAC
Creació de sinergies amb el territori
Presents a les xarxes socials – @delcatcentral : Twitter (2.163 seguidors) i Instagram (485 seguidors)
Butlletí digital mensual (858 subscriptors)
Enviament diari als ens locals de subvencions i informació d’interès publicades al DOGC
Organització de 29 cursos de formació per a empleats de Generalitat / administració local, en col·laboració
amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (més de 500 alumnes admesos de 1.150 inscrits)
Tramitació de 56 expedients d’Informe Preceptiu de Llicència Ambiental
Tramitació de 2.625 Certificats Digitals i 550 revocacions
Tramitació de 6.158 expedients del Servei Territorial del Joc i d’Espectacles
Treball constant amb agents: Consells Comarcals, universitats, agents econòmics...
Trobades i taules sobre temes d’interès (repoblament, mobilitat, infraestructures, salut...)
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Delegació Territorial del Govern
 Dades





144 municipis (l’Anoia: 8; el Bages: 30; el Berguedà, 31; el Moianès, 10; Osona: 50; el Solsonès: 15)
418.251 habitants (5,39% de Catalunya, que té 7.758.615 h.)
6 municipis de més de 10.000 habitants, 14 municipis d’entre 5.000 i 9.999 habitants i



124 municipis de menys de 5.000 habitants
5.056,76 quilòmetres quadrats (15,75% de Catalunya, que té 32.107 km )
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Delegació Territorial del Govern
 Activitat (1)

 Acompanyament a visites del President de la Generalitat i/o de la Presidenta del Parlament de Catalunya

11
 Acompanyament a visites del Vicepresident del Govern i/o de Conselleres o Consellers

66
 Actes i reunions com a delegada

288

23 Consells de Coordinació Territorial
9 Consells de Direcció
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Delegació Territorial del Govern
 Activitat (2)

 Visites territorials a municipis o Consells Comarcals

341
 Reunions internes de la Generalitat

152
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Delegació Territorial del Govern
 Activitat (i 3)

80.500
quilòmetres

2
voltes a la
Terra
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Serveis Territorials
 Presidència (1)

Àmbit: COOPERACIÓ LOCAL
1. Seguiment Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)
 Nous terminis d’execució i justificació de les anualitats 2020, 2021 i 2022. S’ha diferit un any en resposta a fets
diversos: pandèmia, falta de subministraments, augment de preus, dificultat de licitació...
 Assessorament en sol·licituds de modificació.
 En període final de justificació les actuacions de l’anualitat 2020:

2. Increment del Fons de Cooperació Local 2022
3. Next Generation – substitució de canonades d’aigua en baixa: publicació el 15/6/2022
4. Ajuts danys borrasca Filomena: publicació el 14/6/2022
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Serveis Territorials
 Presidència (i 2)

Àmbit: ADMINISTRACIÓ LOCAL
1. Seguiment de la cobertura de secretaris-interventors en casos de jubilacions, baixes mèdiques o
renúncies
2. Seguiment i assessorament per la presentació de la informació pressupostària
3. Reducció del nombre d’entitats amb pagaments retinguts
4. Seguiment de l’oferta d’ocupació pública dels ens locals per a l’estabilització del personal interí
5. Recollida de necessitats formatives per al personal dels ens locals (EAPC)
Reunions de treball a cada ens local
 142 municipis, d’un total de 169 (amb tota l’Anoia)
 2 Entitats Municipals Descentralitzades, d’un total de 3
 4 Consells Comarcals, d’un total de 6
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Serveis Territorials
 Presidència / Representació Territorial de l’Esport a Barcelona
1. Legislatura de l’Esport Femení
 Barems en les subvencions i modificació de les Bases reguladores, Referents de cada Esport, Actes Concrets i
Taules Rodones de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física (SGEAF)

2. Noves mirades. Talent Esportiu
 Programa B de 700.000 € a 3.000.000 €, Impacte de 4.000.000 € a 6.000.000 €, Federacions 14.200.000 €,
Consells esportius 6.000.000 €, Ponències realitzades al CAR i a l’INEFC

3. Tenir un Referent del Consell Català de l’Esport (CCE) i de la SGEAF a la Catalunya Central
4. Millora Corporativa de la imatge @esportcat (campanyes comunicatives)
5. Coordinació/Cooperació i millora de l’Esport i l’Activitat física amb la Salut, Educació i altres departaments
(Loteries)
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Serveis Territorials
 Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori (1)

1. Estem connectant el territori a través de:
 L’execució de les obres de condicionament de la B-300 en el tram Pinós / Salo
 L’execució de la prolongació de l'avinguda Països Catalans entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la
Riba, a Manresa
 L’execució de la millora de característiques superficials i obres complementàries a la carretera C-17 entre
Tagamanent / Centelles
 L’execució de la millora de nus de seguretat viària dels carrils de canvi de velocitat a la carretera C-17 entre
Tagamanent / Sant Martí de Centelles
 L’execució de l’arranjament de ferms de la N-141 (tram Tona / Malla), BV-1001 (tram Calaf / Sant Guim de
Freixenet) i B-431 (tram Sallent / Artés)
 La licitació de l’execució de les obres de condicionament de la C-59 de Moià fins a Sant Feliu de Codines
 La licitació de l’execució de les obres de condicionament de la B-431 en el tram Calders / Artés
 Arribada de fibra òptica a diferents municipis del Berguedà i Solsonès
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Serveis Territorials
 Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori (i 2)

2. Estem descarbonitzant la mobilitat a través de:







La licitació de l’execució de les obres del carril bici Manresa / Bufalvent
La licitació de la redacció del projecte de carril bici Manresa / Santpedor
La publicació de l’estudi informatiu de la integració urbana de Manresa de FGC
L’augment del nombre d’expedicions de bus entre Manresa i Igualada
La realització de nous serveis de transport a la demanda del Berguedà
La col·locació de noves marquesines de bus (Gaià, Callús...)

3. Estem empoderant la nació a través de:
 Projecte Aina

4. Estem digitalitzant l’economia a través de:
 La posada en funcionament del node Blockchain a Vic
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Serveis Territorials
 Empresa i Treball (1)

1. 441 actuacions per a la reactivació de l’economia a la Catalunya Central
 199 visites institucionals a empreses i reunions amb organitzacions empresarials i entitats.
 11 jornades i sessions de treball.
 Des d’ACCIÓ s’ha treballat per incrementar la productivitat de les empreses, acompanyant-les en els seus reptes
de transformació i posicionament global i reforçar l’atractivitat de Catalunya com a destinació d’inversions d’alt
valor afegit.

2. Més de 14.000.000 € per a la dinamització econòmica, l’impuls de l’empresa i de l’activitat turística
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Serveis Territorials
 Empresa i Treball (i 2)

3. Més de 115.000.000 € d’inversió en Polítiques Actives d’Ocupació, suport a autònoms, autoocupació jove
i promoció de l’economia social i solidària









5.499.541,59 € per al programa de Desenvolupament local.
13.392.807,88 € per al programa de Foment de l’ocupació, amb 691 persones beneficiàries.
114.510,00 € per al programa de Mobilitat internacional, amb 10 persones beneficiàries.
2.828.049,01 € per al programa d’Orientació professional, amb 963 persones beneficiàries.
9.874.223,24 € per al programa de Qualificació professional, amb 6.175 persones beneficiàries.
26.822.000,00 € d’Ajuts a autònoms com a conseqüència dels efectes de la COVID, amb 13.411 beneficiaris.
2.296.700,00 € per al programa d’Autoocupació Jove dels fons REACT, amb 170 beneficiaris.
Quasi 58.000.000 € corresponent a l’àmbit de l’economia social i Centres Especials de Treball, beneficiant prop de
21.600 persones.
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Serveis Territorials
 Economia i Hisenda (1)

 Principals dades d’inversió a la vegueria
 El total d’inversió real (cap. 6) a la vegueria de la Catalunya Central per l’any 2022 és de 72.800.000 €, un
3,4% més que a l’any 2020. També s’han pressupostat 12.700.000 € en transferències de capital (cap.7).
 Això situa la inversió total a la vegueria en 85.535.475 €, cosa que suposa el 5,1% de tota la inversió
territorialitzada.
 Les obligacions pluriennals compromeses pel 2023 es situen en 84.900.000 € (cap. 6+7).
Inversions capítol 6 + 7
Import 2022 (€)

Import 2023 (€)

Anoia
Bages
Berguedà
Moianès
Osona
Solsonès

153.528,28
48.663.742,80
7.095.607,55
690.725,43
16.485.218,49
12.446.652,50

793.935,48
60.302.216,26
2.383.938,16
689.221,00
11.724.158,66
8.966.704,95

Total

85.535.475,05

84.860.174,51
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Serveis Territorials
 Economia i Hisenda (i 2)

2. Inversió per programes a la vegueria: principals programes i actuacions






Carreteres 17.900.000 € (20,9% del total)
Cicle de l’aigua 15.100.000 € (17,6% del total)
Infraestructures ferroviàries 15.100.000 € (17,6% del total)
Salut 13.100.000 € (15,3% del total)
Educació 7.400.000 € (8,7% del total)
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Serveis Territorials
 Igualtat i Feminismes (1)

1. Transferència Temps per Cures (finançament de la prestació del servei de cura puntual per a nenes i nens
dels 0 als 14 anys) a ens locals comarcals i municipis de més de 20.000 habitants
1.143.460,73 € (3 ajuntaments i 5 Consells Comarcals)

2. Transferència extraordinària per reforçar els serveis primera acollida i d’informació i atenció a les dones
arran de la crisi de persones desplaçades d’Ucraïna
 166.195,59 € (4 ajuntaments i 7 Consells Comarcals)
 Taula de contingència per a la coordinació de l’emergència

3. Primera fase del Pla d’Equitat Menstrual a l’Institut Francesc Ribalta de Solsona i a l’Institut Antoni Pous i
Argila de Manlleu, dins de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius
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Serveis Territorials
 Igualtat i Feminismes (i 2)

4. Inici de la creació dels futurs Serveis Territorials d’Igualtat i Feminismes a la Catalunya Central
 Amb el nomenament de la directora de Barcelona i dels referents de violències masclistes, migracions i refugi,
temps per cures i que se seguiran ampliant per cobrir tots els àmbits competencials del departament.

5. Elaboració d’una Guia per als fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per als ens locals
(mancomunar fons)

6. Inici de les visites als serveis del territori amb la voluntat de treballar conjuntament
 SIAD (Manresa)
 reunions amb ens locals (Solsona)
 Jornada a Vic
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Serveis Territorials
 Acció Exterior i Govern Obert

1. A través del portal participacatalunya.cat la ciutadania pot consultar tots els processos participatius que
els ajuntaments de les comarques centrals tenen actius. El nombre de processos oberts per comarca
(inclosos també els pressupostos participatius i les consultes sobre normativa en tràmit) és:
Anoia (tota la comarca): 10 ; Bages: 14 ; Osona: 52

2. Al Berguedà i al Solsonès s’havia de celebrar (juntament amb el Ripollès) una de les dues consultes dels
Jocs Olímpics d’Hivern. Es van fer les reunions amb Consells Comarcals, per constituir les comissions de
seguiment, i amb els ajuntaments, per compartir els aspectes de l’organització.
3. Commemoració del 20è aniversari de la creació del Casal d’Europa del Berguedà i de la reconstrucció del
Pavelló de Suècia a Berga
4. Celebració d’una taula rodona a Vic, a la UVic-UCC, en el marc de la participació del Govern de la
Generalitat a la Conferència sobre el Futur d’Europa, sota el títol “Democràcia, seguretat, valors i drets”
 Hi van sorgir temes com la cooperació transfronterera; els valors fundacionals de la UE i el rendiment de comptes;
la reforma de les institucions europees, i una major participació de les regions i la ciutadania en el cicle de
polítiques públiques.
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Serveis Territorials
 Educació (1)

1. Implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals, en col·laboració
amb els ens locals.
Llars infants de nova creació amb implementació
5
Collsuspina / Gósol / Pinós / Santa Maria de Besora / Vidrà / Vilada
Llars infants ja existents amb nova implementació

1

Alpens

Provinents de convenis anteriors

5

Borredà / Oristà / La Pobla de Lillet / Rupit i Pruit / Vilada

2. Ampliació oferta educativa FP

ESTUDIS
Cursos d’especialització
CFGM
CFGS
IFE
PFI
FPB
Arts plàstiques i disseny

GRUPS 21-22 + 22-23
2+0
11 + 1 (+1 canvi perfil)
2+4
1+1
2 (+1 canvi perfil) + 3 (+3 canvi perfil)
2 + 1 (+1 canvi perfil)
0+1

3. Desplegament del Decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió d’alumnat
A la Catalunya central, la detecció d’alumnat NESE en la preinscripció actual ha estat del 21’42%.
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Serveis Territorials
 Educació (i 2)

4. Gratuïtat I2
Ens consta que hi ha hagut un augment de preinscripcions en les llars d’infants de la Catalunya Central.

5. Obres i planificació
Inversió destinada el 2021: 4.664.781,09 €
Centres de nova construcció/ampliació
Obra finalitzada

Obra a licitació

Convenis signats

-Escola Muntanyola (Muntanyola) - conveni
-IE Carles Capdevila (Balenyà) - conveni
-Escola El Vinyet (Solsona)
-Escola Pla del Puig (Sant Fruitós de Bages)
-Escola La Serreta (Santpedor)

-Institut de Gurb
-IE de Castellterçol (pendent)
-IE Pompeu Fabra (Pont de Vilomara)
(procés participatiu acabat)

-Escola La Popa (Castellcir)
-Escola Agrupació Sant Jordi
(Fonollosa)
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Serveis Territorials
 Recerca i Universitats (1)

1. Ampliació de les places del grau d’infermeria


Acord consensuat per incrementar les places del grau d’Infermeria a les universitats catalanes. Les places a la
UVic-UCC incrementen en 36: 18 al Campus de Vic i 18 al Campus de Manresa.

2. Ampliació de les places del màster universitari de professorat de secundària


És un màster de país, clau per formar professorat d’alt nivell i contribuir a la millora del sistema educatiu. S’ha
fixat l’objectiu de sumar 1.000 noves places el curs 2023-2024. Es farà en la modalitat virtual de la UOC i amb
preus regulats d’uns 2.000 €.

3. Rebaixa dels preus universitaris


Els graus passaran de costar una mitjana de 1.660 € per una matrícula de 60 crèdits a costar-ne una mitjana de
1.107 €.

4. Nous SGR (convocatòria suport als grups de recerca)


La convocatòria dels SGR ha passat de 23 milions d’euros a 40 milions. La recerca que es fa a la Catalunya
Central ha de tenir a veure amb la realitat del territori i les necessitats de les persones que hi viuen. Aquesta és
una aposta per vertebrar el país a través del coneixement.
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Serveis Territorials
 Recerca i Universitats (i 2)

5. Pla d’enfortiment del català al sistema universitari i de recerca


Objectius:
Fer plenament efectiu l’ús del català com a llengua pròpia i d’ús normal de les activitats de les universitats
catalanes; Garantir els drets lingüístics de tota la comunitat universitària i de recerca; Millorar l’oferta de docència
en català, amb l’objectiu d’arribar a un 80% d’assignatures en català al 2025; Incrementar l’ús del català en la
recerca i impulsar la transferència i la divulgació científica en català; Universalitzar l’acollida lingüística i cultural
dins la comunitat universitària i ampliar-la als centres de recerca, i Enfortir les relacions entre la comunitat
universitària i de recerca dels territoris de parla catalana.



S’han posat en marxa diverses mesures; entre altres:
Totes les universitats recolliran de manera unificada i precisa les dades d’usos lingüístics, per millorar els
indicadors; Nous protocols per a la gestió d’incidències i per a la millora de la informació sobre la llengua de
docència; i S’ha incrementat la convocatòria d’ajuts per a les tesis doctorals en català.
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Serveis Territorials
 Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (1)

1. Acció Climàtica inicia expedient per revertir la concessió la central hidroelèctrica de Sant Quirze de
Besora
 Aquesta central passarà a formar part, en un futur, de l'energètica pública que impulsa la Generalitat i que s'ha
de començar a materialitzar en els propers mesos.

2. Posada en marxa del primer escorxador mòbil entra per a 11 explotacions d’oví cabrum de la Catalunya
Central
 Instal·lació de petita capacitat, molt útil en aquelles zones que no disposen d’escorxadors propers i més tenint
en compte totes les línies de sacrifici d’oví han anat tancant en els darrers anys a la Catalunya Central.
Permet suprimir els costos de transport i d’intermediaris per als animals que se sacrifiquin i dona resposta a
una demanda històrica dels petits productors de la Catalunya Central.

3. Conveni per la implantació a Gurb del projecte PRIMA d'integració d'energies renovables i
emmagatzematge
 Explicació i presentació de la instal·lació industrial d'assaig i validació de tecnologies, productes i serveis
d'emmagatzematge energètic i energies renovables, que impulsa la Generalitat.
Un any
d’aliances a
la Catalunya Central

23

Serveis Territorials
 Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (i 2)

4. Càtedra del món rural a la Catalunya Central


Els tres objectius principals que s’ha fixat la Càtedra del Món Rural de la UVic-UCC són promoure un
desenvolupament global i sostenible dels territoris rurals, lluitar contra el despoblament i el desequilibri
territorial del país i incentivar dinàmiques de col·laboració amb els agents dels territoris rurals.

5. Anunci de la creació de l'Institut de la Llet


L’objectiu principal és posar en valor la llet i els productes làctics com a aliments saludables i sostenibles des
d’un vessant més científic i promoure’n així el consum. L’Institut esdevindrà una institució de referència per
donar a conèixer les propietats i els beneficis del consum de la llet i els productes làctics i enaltir la qualitat de
la llet produïda a Catalunya.

6. II Congrés Català de Producció Agroalimentària Ecològica


Té l’objectiu de generar un punt de trobada de les diferents persones i àmbits que intervenen en la producció
agroalimentària ecològica a Catalunya; un espai on compartir reflexions sobre temes d’actualitat en la
producció ecològica a nivell europeu; validar la diagnosi realitzada en el marc del procés participatiu, i
conèixer, prioritzar i generar noves propostes d’actuació a incloure en el Pla d’acció.
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Serveis Territorials
 Salut (1)

1. Vacunació
S’han administrat un total de 1.050.428 de dosis a la Regió Sanitària.
S’ha assolit una cobertura completa del 77,45% de la població.

2. Seguiment i control de la pandèmia
En el darrer any s’han viscut 2 de les 6 onades de la pandèmia, les onades amb major nombre de casos:
132.895 (el 73% del total de la pandèmia) i 729.816 contactes estrets.
S’han gestionat 8.431 brots (el 60% del total de la pandèmia): el 42,7% en l’àmbit educatiu i el 5,2% en l’àmbit de
residències.

3. Reforç assistencial
Es destinen 5.840.000 € en reforç de l’Atenció Primària per a nova contractació tant del Pla d’Enfortiment (20
referents de Benestar Emocional, 11 nutricionistes) com per a la gestió de la Covid (60 gestors i referents Covid)
Noves accions en salut mental, amb un pressupost d’ 1.100.000 €.
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Serveis Territorials
 Salut (i 2)

4. Noves infraestructures
S’instal·len 12 mòduls d’Atenció Primària (769.000 €). S’inaugura el CAP Navarcles, s’adjudica el projecte del
CAP St. Fruitós i s’equipen els consultoris de Calldetenes i Cal Rosal, a més de millores en altres centres
(3.500.000 €)
Suport a la renovació tecnològica (PERT) amb 1.400.000 €.
S’augmenten els llits de crítics als hospitals: 2 a Vic i 8 a Manresa.

5. La Meva Salut
Es multiplica per 5,8 el nombre d’usuaris en el darrer any. Actualment hem arribat a 365.285 usuaris de la
plataforma a la RSCC, el 68,15% de la població assignada als equips d’atenció primària de la Catalunya Central.
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Serveis Territorials
 Interior (1)

1. Creixement, feminització i rejoveniment dels cossos operatius
En la darrera promoció, la 28a, a la Regió Policial Central vam enviar un total de 77 nous agents. Això significa un
16% d’increment de la plantilla.
A l’Anoia en vam enviar 20 més; al Bages 15 més; al Solsonès
Regió Policial
Increment en increment en
USC TOTAL
13 més; Berguedà 13 més i a Osona 16 més.
Central
nombre
%
S’ha impulsat una reserva de places per a dones en les
convocatòries d’accés i de promoció als cossos de Mossos,
Bombers i Agents Rurals, per garantir que els cossos operatius i
d’emergències s’assemblen a la societat.

USC
USC
USC
USC
USC
USC

Igualada
Manresa
Moianès
Berga
Vic
Solsona

93
143
11
68
108
49
472

20
15

22%
10%

13
16
13
77

19%
15%
27%
16%

2. Canvi de criteris per fer prevaldre els drets fonamentals en la tramitació d'expedients vinculats a la Llei de
Seguretat Ciutadana
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Serveis Territorials
 Interior (i 2)

Activitat al territori
 Visites a Comissaries dels Mossos d’Esquadra
 Visites a Parcs de Bombers
 Visites a Oficines d’Agents Rurals
 Exposicions d’INFOCAT als Consells d’Alcaldies dels Consells Comarcals
 Assistències a Juntes Locals de Seguretat
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Serveis Territorials
 Drets Socials (1)

1. Creació dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de Drets Socials
2. Nou servei Barnahus, de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut, a la Catalunya Central
3. Relacions amb el mon local i el sector social a la Catalunya Central


S’ha treballat conjuntament en el nou Contracte Programa 2022-2025 amb els consells comarcals i els municipis
amb més de 20.000 habitants.

4. Fons Europeus Next Generation
 Acte “Més drets, més oportunitats” sobre els Fons Next Generation EU, el dia 3 de març a Vic.
 Presentació de la convocatòria dels Fons Next Generation EU per la rehabilitació d’edificis i d’habitatges que es va
celebrar el dia 1 de juny a Vic. Sessió organitzada conjuntament per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Consell de Col·legis de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, i el Consell
dels Col·legis d’Administradors de Finques Catalunya.
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Serveis Territorials
 Drets Socials (i 2)

5. Medalles centenàries


Homenatge i lliurament de 12 medalles a persones centenàries que hagin complert 100 anys.

6. Seguiment i suport a centres per la COVID
 A les regions socials, que depenen estructuralment dels ST del departament, s’ha treballat en els següents àmbits:
 Coordinació amb el Departament de Salut per fer front a la pandèmia.
 Acompanyament als centres residencials i serveis diürns de persones grans, amb discapacitats, amb
problemàtica social de salut mental.
 Col·laboració i coordinació amb la Direcció General Serveis Socials (DGSS) en l’acompanyament a les Àrees
Bàsiques de Serveis Socials (ABSS).
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Serveis Territorials
 Cultura (1)

1. Impuls del Pacte Nacional per la Llengua (xerrades al territori, a Vic i a Manresa, i difusió i foment de
l’articulació de propostes)
2. Col·laboració en els principals esdeveniments culturals del territori
 Mercat de Música Viva de Vic; Fira Mediterrània; Manresa 2022. Any Ignasià; Patum de Berga; Festival Espurnes
Barroques; Any Commemoratiu Joan Carles i Amat, ...

3. Col·laboració en diversos projectes de restauració/rehabilitació monumental i museístics
 Obres del Museu del Barroc de Manresa; Frontal florentí de la Seu de Manresa; sala immersiva del Museu
Episcopal de Vic; sala immersiva de Pedret del Museu Diocesà de Solsona; presentació del Museu del Ter com a
museu de suport territorial; restauració de la Torre d’Ardèvol, ...
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Serveis Territorials
 Cultura (i 2)

Activitat al territori
 Visites i reunions amb Ajuntaments: 63 municipis, d’un total de 169 (amb tota l’Anoia)
 Assistència a actes culturals / festius: 35
 Visites a jaciments arqueològics, castells, monuments i museus: 27
 Reunions amb entitats culturals: 18
 Visites de seguiment d’arxius: 6
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Serveis Territorials
 Justícia (1)
1. Reforma integral de l’edifici judicial, situat a la Rambla de l’Hospital de Vic
2. Implantació del sistema de cita prèvia als Registres Civils de Manresa i Vic
3. Implantació del mòdul informàtic de gestió d’efectes judicials (GEF 2) a Berga i Solsona
4. Suport de la Direcció General d’Afers Religiosos als diferents actes i a la preparació de la commemoració
dels 500 anys de l’arribada a Manresa de Sant Ignasi de Loiola
5. Implantació de la seu dels Serveis Territorials de Justícia a la Catalunya Central
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Serveis Territorials
 Justícia
6. Finalització de les obres de l’edifici judicial, situat a la Rambla de l’Hospital de Vic
7. Col·locació davant de l’estació de tren de Vic de 10 llambordes (stolpersteine) en record dels catalans
deportats als camps nazis
8. Trobada de la consellera amb els Jutges de Pau. Acte en defensa dels Jutges de Pau davant l’intent
d’abolició d’aquesta figura, previst al projecte de Ley de Medidas de Eficiencia Organizativa, aprovat pel
Consell de Ministres
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