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Acord entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar per aprovar el 

projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 

per l’any 2023 

 

A. PROSPERITAT ECONÒMICA 

I. MODEL PRODUCTIU I TEIXIT INDUSTRIAL 

 Garantir l’execució de la totalitat dels imports consignats en el Pacte Nacional 

per a la Indústria, que, per al 2023, són 680 milions d’euros, a fi d'accelerar la 

transformació del model industrial del país cap a la digitalització i la 

sostenibilitat.  

 Incrementar en 56 milions d’euros, fins arribar als 105 milions d’euros, el 

Programa Pressupostari específicament destinat a mesures de suport a la 

indústria i dotar de nou en el pressupost 2023 les línies de Reindustrialització, 

amb 20 milions d’euros, però amb la previsió d’arribar-ne a executar fins a un 

màxim de 50 milions d’euros durant l’any 2023.  

 Incrementar en 15 milions d’euros, fins arribar als 90 milions d’euros, el 

Programa Pressupostari de suport a l’agroindústria.  

 Destinar 20 milions d’euros a convocatòries en l’àmbit de la descarbonització i 

l’automatització de processos per tal d’ajudar a les petites i mitjanes empreses 

a realitzar les transformacions necessàries per reduir els costos energètics i ser 

més competitives. 

 Consolidar la convocatòria del programa Nuclis amb un pressupost mínim de 

10 milions d'euros per fomentar la innovació de les empreses de Catalunya des 

de la col·laboració público-privada. 

 Intensificar les polítiques de captació d’inversió industrial a Catalunya per 

incrementar les xifres d’inversió estrangera.  

 Impulsar el creixement de les activitats vinculades al vehicle elèctric i connectat 

prioritzant el desplegament del projecte IDIADA2.  
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 Avançar en la reindustrialització de la plataforma LOGIS Penedès per dotar el 

territori de sòl ordenat per activitat industrial i logística, afavorint la diversificació 

econòmica de la zona, i incorporant la multimodalitat i la sostenibilitat en la seva 

pròpia concepció amb l’objectiu que pugui acollir trens de fins a 1.500m.  

 Promoure un Pla Estratègic per EURECAT que el projecti a mig i llarg termini i el 

consolidi com a centre de referència en innovació i transferència de 

coneixement tecnològic a Catalunya. Igualment, definir un instrument de relació 

amb la Generalitat que garanteixi el finançament necessari per donar-li 

estabilitat i la participació adequada de l’Administració en els òrgans de 

governança.  

 Orientar AVANÇSA a l’impuls de projectes estratègics vinculats a nous sectors 

emergents de l’economia catalana. 

 

II. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 

 Consolidar el sistema universitari català i de recerca d’excel·lència, amb el 

compliment del full de ruta marcat al Pacte Nacional per a la Societat del 

Coneixement. 

 Dotar, amb 15 milions d’euros durant el 2023, un programa d’incentius de 

millora de la docència, consistent en un pla de xoc, de tres anys de durada, per 

a la promoció de professorat associat a lector per revertir la seva precarietat 

laboral, així com per la contractació de nous perfils PAS i noves figures PDI. 

 Destinar 17,2 milions d’euros a garantir les despeses pel creixement vegetatiu 

de les universitats públiques catalanes. 

 Engegar un Pla d’Inversions Universitàries (PIU) amb una aportació mínima de 

125 milions d’euros, pel quadrienni 2023-2027. 

 Desplegar la Llei de la Ciència de Catalunya (LCC). La LCC defineix i protegeix 

per primera vegada el percentatge d’inversió que la Generalitat ha de fer cada 

any en recerca, desenvolupament i innovació, des del 2023 fins al 2031: 1% del 

PIB en la inversió pública que depèn de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest 

objectiu, el govern es compromet a destinar 20 milions d’euros a aquesta partida 

durant l’any 2023. Entre d’altres, aquests recursos es destinaran als grups 

TECNIO i a projectes per desplegar programes de recerca d’excel·lència de les 
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Universitats de Catalunya i els centres CERCA. Aquests inclouen el projecte 

quàntic de l’ICFO i projectes consorciats entre varies universitats com ara el 

Mercat del Peix, a l’entorn de la Ciutadella del Coneixement. 

 Augment de 6,2 milions d’euros (+20% respecte pressupost 2022) dels recursos 

econòmics destinats a  ICREA en relació a la dotació de l’any 2022. 

 Signar un conveni en relació amb el projecte Fraunhofer, un centre que ha de 

facilitar la transferència de coneixement a les empreses, que s’ubicarà a 

Barcelona amb el compromís que la Generalitat aporti, en els pròxims 7 anys, 

14 milions d’euros (2 milions per any) en concepte de funcionament i 3 milions 

d’euros (1 milió per any) en concepte d’inversions durant el segon, tercer i quart 

any de l’obra; el Govern de l’Estat realitzi una única aportació inicial de 1,5 

milions d’euros; i l’Ajuntament de Barcelona aporti, en els pròxims 7 anys, 7 

milions d’euros (1 milió per any). 

 Estudiar vies per promoure la viabilitat econòmica i la sostenibilitat financera del 

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, previ anàlisi de les 

diferents alternatives possibles, mitjançant els instruments jurídics més 

eficients.  

 

III. FOMENT DE LA IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES  

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 ha de contenir els 

instruments i les dotacions econòmiques necessàries perquè es comporti com un 

autèntic accelerador de la producció d’energia de fonts renovables a Catalunya. Per 

ser-ho, ha d’impulsar decididament totes les formes de generació i emmagatzematge 

d’energia renovable: des de la promoció de l’autoconsum, fins la instal·lació de grans 

projectes de generació d’energia renovable, passant per la creació de comunitats 

energètiques i la transformació del model energètic en el teixit econòmic i productiu del 

nostre país.  

 Destinar 180 milions d’euros a l’acceleració de la instal·lació de fonts de 

producció d’energia renovable per a l’autoconsum domèstic i industrial, un 

increment del 50% respecte els pressupostos de 2022.  

 Dotar l’Energètica pública amb una partida de 25 milions d’euros per a, entre 

altres actuacions, iniciar una licitació amb lots el cobriment de les cobertes dels 
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edificis públics, començant pels instituts, amb una previsió d’instal·lar un mínim 

de 15 MW.  

 Destinar 4 milions d’euros a augmentar, en almenys 75 persones, la dotació 

professional del Departament d’Acció Climàtica per accelerar la tramitació dels 

projectes d’energia renovable. Incloure la millora i acceleració de tràmits amb 

silenci positiu als 6 mesos per projectes de menys de 5 MW fins a finals de 2024. 

 Un cop ha entrat en  vigor la Llei 11/2022 del 29 de desembre de millorament 

urbà, ambiental i social, destinar 2 milions d’euros a crear l’Oficina Tècnica de 

Barris i Viles i a l’aprovació de les bases de la convocatòria durant l’any 2023 

per donar suport als municipis en la redacció dels projectes executables a partir 

de l’any 2024. Aquests projectes podran incloure, entre d’altres: 

o Finançament d’inversions d’equipaments i infraestructures de barris 

vulnerables. 

o Detecció i regeneració de solars i establiment d’instruments per tal que 

puguin dotar-se d’una funció social. 

o Valoritzar el patrimoni municipal i rehabilitació d’equipaments no 

utilitzats o infrautilitzats. 

o Crear centres especialitzats en complementar l’educació parental i 

detecció precoç de l'abandonament escolar i la marginalitat.  

o Dur a terme actuacions de modificació urbanística i obres de regeneració 

en els camps de la salubritat pública, l’eficiència hídrica en relació al 

millorament de servies urbans, la qualitat de l’accessibilitat i la 

complementarietat de serveis essencials. 

o Habilitar vials amb obra civil i sensorització per donar seguretat al 

desenvolupament de les activitats econòmiques i socials. 

o Accessibilitat a habitatges. 

 Destinar 54 milions d’euros a la segona fase del Programa “Barris” per a la 

rehabilitació d’edificis per a la millora de l’eficiència energètica, en entorns de 

vulnerabilitat socioeconòmica. 
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 Augmentar en un 50% els incentius per la implementació d’energies renovables 

al reg agrícola i promoure, a través de l’ICF, una línia de suport financer a aquest 

tipus de projectes.  

 Destinar 5 milions d’euros al projecte de descarbonització de la indústria 

química de Tarragona liderat per la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut Català 

d’Investigació Química i el Centre Tecnològic EURECAT, conjuntament amb la 

indústria química, per tal de posar en marxa una unitat conjunta de recerca i 

tecnologia que permeti avançar en la descarbonització. 

 

B. PROTEGIR LES PERSONES 

IV. SALUT  

 En els darrers anys, el sistema sanitari ha registrat un augment de la demanda 

motivat per l’envelliment de la població i l’impacte, encara viu, de la crisis de la 

Covid-19. La despesa sanitària ha repuntat amb força incloent un augment de 

la despesa no pressupostada. En aquest context, la Generalitat de Catalunya es 

compromet a assegurar que els pressupostos siguin una imatge fidedigne de la 

situació del sector sanitari i evitar l’increment dels deutes generats en les 

relacions amb els seus proveïdors. 

 L’agrupació departamental de Salut assoleix un increment de 1.284 milions 

d’euros en els pressupostos de l’any 2023, fins arribar als 12.212,8 milions 

d’euros. Aquest augment de recursos ha de permetre: 

o Incorporar especial sensibilitat i èmfasi en col·lectius vulnerables. 

o Consolidar la implantació de mesures sobre el benestar emocional i 

avançar en l’impuls pressupostari de la Salut mental amb especial èmfasi 

a l’atenció intensiva a la complexitat d’adolescents i joves. 

o Garantir el nivell de l’activitat ordinària, tant en l’àmbit hospitalari com en 

l’atenció primària, així com atendre el volum de llistes d’espera i 

mecanismes per recuperar l’infradiagnòstic. 

o Gestionar la demanda creixent motivada per l’envelliment de la població 

i l’increment de les necessitats que se’n deriven, el creixement de les 
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malalties cròniques o una major sensibilització de la ciutadania envers la 

seva pròpia salut.  

o Millorar les condicions laborals i retributives dels i les professionals del 

sector Salut. 

o Mantenir una actuació inversora en infraestructura sanitària (directrius 

del PAIS i amb finançament dels Fons Europeus), en alta tecnologia 

derivada del marc d’actuació del programa INVEAT i en sistemes 

d’informació (Fons MRR) 

o Garantir l’aplicació de l’increment retributiu del 2,5% durant el 2023, 

pactat entre el Ministeri d’Hisenda i la Secretaria d’Administració i Funció 

Pública, en els professionals del sistema públic de salut. En el cas 

d’assolir-se, durant el 2023, els objectius d’IPC que estableix l’acord, el 

0,5% d’increment addicional es faria efectiu també durant el 2023. El 

restant 0,5% d’increment addicional que consta a l’acord entre el 

Ministeri d’Hisenda i la Secretaria d’Administració i Funció Pública, 

vinculat als objectius de PIB, s’avaluarà i s’abonarà, si s’escau, el 2024. 

Atenció primària 

 Incrementar el pes de l’atenció primària en el pressupost destinat a la provisió 

de serveis sanitaris, fins arribar al 24%, mitjançant la dotació de 2.100 milions 

d’euros per aquest àmbit. Aquest increment ha de servir per centrar els esforços 

en elements organitzatius que són prioritaris per l’Atenció Primària:  

o Proposar l’impuls d’una comissió d’estudi parlamentària sobre el 

finançament de l’atenció primària amb l’objectiu de determinar els 

criteris sobre els quals s’ha de basar aquest compromís. 

o Elaborar i  desplegar un Pla individual per als equips d’atenció primària 

(EAP) que es troben en el pitjors percentils d’accessibilitat, valorant la 

situació dels i les professionals i de l’organització, redissenyant agendes 

i revisant els circuits. 

o Millorar l’accessibilitat telefònica als EAP. 

o Reforçar els rols del professionals dels EAP. 
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o Reduir el nombre d’incapacitats temporals (IT) que han de gestionar els 

metges i metgesses des l’Atenció Primària, mitjançant l’extensió de la 

tramitació de les IT des dels serveis hospitalaris i la incorporació de la 

gestió de l’IT des dels serveis d’urgència i després d’una Cirurgia Major 

Ambulatòria. 

o Facilitar la capacitat diagnòstica en els CAP. 

Professionals sanitaris 

 Assolir gradualment, conjuntament amb els agents socials del sector sanitari i 

des del respecte a la negociació col·lectiva, l’harmonització de les condicions 

salarials i laborals de tots els professionals del sistema públic de Salut.  

o Destinar, com a primer pas, els recursos necessaris a permetre la 

desvinculació del complement per objectius (DPO) de l’equilibri 

pressupostari de les entitats adherides al conveni del SISCAT. 

o Incorporar els recursos necessaris perquè deixi de ser necessari 

l’equilibri econòmic de les entitats per pagar-la. 

Salut mental 

 Incrementar en 30 milions d’euros el pressupost destinat a la salut mental i les 

addiccions per reforçar-ne les actuacions d’àmbit comunitari i, en concret: 

o Finalitzar el desplegament del programa d’atenció a la crisi dels  

trastorns mentals a infants i joves. 

o Posar en marxa d’un nou equipament Acompanya’m. 

o Incrementar places i resolució dels hospitals de dia. 

o Desplegar progressivament equips d’atenció domiciliària intensiva i 

d’hospitalització a domicili al conjunt del territori. 

o Continuar el desplegament del Pla de Prevenció del Suïcidi. 

o Iniciar el desplegament de serveis comunitaris de recuperació i projecte 

de vida que pivotaran en els Centres de Salut mental i els Serveis de 

rehabilitació comunitària. 
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o Continuar la reconversió de la llarga estada psiquiàtrica, mitjançant el 

desplegament de programes entre iguals a 5 o 6 territoris demostratius 

de Catalunya, com a pas previ per escalar-los a la resta del país. 

o Incrementar en més del 10% el pressupost destinat a subvencions 

durant l’any que ve, destinades a entitats i organitzacions socials, per a 

les actuacions en l’àmbit de la prevenció, l’atenció integral, la reducció 

de danys i la formació en l’àmbit de les drogodependències i les 

addiccions comportamentals.  

Salut Pública 

 Destinar 30 milions d’euros a augmentar la dotació de les polítiques de salut 

pública amb l'objectiu principal de fer efectiu el desplegament complert de 

l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), aprovant-ne els estatuts i la 

cartera de serveis i iniciant, conjuntament amb la Secretaria d’Administració i  

Funció Pública, l’augment de dotació professional de l’ASPCAT fins als 

aproximadament 485 professionals addicionals en el període 2023-2027. En 

aquest desplegament de recursos professionals es prioritzaran les àrees de 

vigilància epidemiològica i de la salut pública, salut comunitària, promoció de la 

salut i salut ambiental (incloent la actuació sobre determinants de la salut, i 

l’emergència climàtica) i, ja durant l’any 2023, s’incorporaran 45 nous 

professionals per reforçar l’àrea de vigilància epidemiològica i els seus serveis 

territorials. 

Llistes d’espera 

 Destinar 50 milions d’euros a disminuir llistes d’espera quirúrgiques, 

diagnòstiques i de consultes externes a partir d’un abordatge simultani de les 

seves diferents components:  

o Continuar donant compliment estricte als temps de garanties de les 

cirurgies oncològiques i cardíaques. 

o Rebaixar, de forma significativa, els pacients inclosos amb més temps 

d’espera per accedir a una intervenció de cataractes, de pròtesis de 

maluc o de pròtesis de genoll. 

o Realitzar un anàlisi exhaustiu de tota la demanda i l’activitat  realitzada 

de proves diagnòstiques i primeres visites de consultes externes pels 
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diferents sectors sanitaris del CatSalut, amb l’objectiu de disminuir les 

llistes d’espera i les iniquitats territorials existents.  

Augment del número d’especialistes i retenció del talent 

 Incrementar l’oferta de places de formació sanitària especialitzada, en especial 

en aquelles especialitats que siguin deficitàries i estratègiques per al Sistema de 

Salut de Catalunya, a través de: 

o Desenvolupar un sistema d’incentius per a les especialitats que són 

deficitàries i estratègiques, per tal de fer-les més atractives pels 

aspirants, amb especial èmfasi en la medicina familiar i comunitària. 

o Acreditar dispositius per rotacions externes de formació sanitària 

especialitzada allunyades de les grans ciutats i incloure un sistema 

d’incentius per a que els residents sol·licitin anar a formar-se.   

Salut bucodental 

 Continuar, durant l’any que ve. amb el desplegament de la llei 12/2022 de salut 

bucodental, mitjançant les següents actuacions: 

o Completar el desplegament d’higienistes fins arribar als 365 

professionals. 

o Ampliar tant la població diana en grups vulnerables i problemes de salut, 

incorporant-hi les persones diabètiques, com els procediments per 

desplegar la cartera de servei, incloent-hi les endodòncies. 

o Reforçar la dotació d’odontòlegs a l’Atenció Primària. 

Atenció integral social i sanitària 

 Impulsar l’avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i 

Sanitària (AGAISS) amb l’objectiu que sigui aprovat pel Govern durant l’any que 

ve. 

o En paral·lel, iniciar el desplegament de l'AGAISS en cinc territoris 

demostratius prioritzant aquells territoris amb una experiència d’atenció 

integrada social i sanitària amb més grau de maduresa, d’acord amb un 

procés de mapeig/identificació que actualment ja està pràcticament 

finalitzat. En la segona fase del desplegament (2024), s’incrementarà a  
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10 territoris (5.000 persones), fins assolir la cobertura a tots els territoris 

de Catalunya.   

Pla d’hospitals i centres d’atenció primària 

 Impulsar la millora d’equipaments i infraestructures del sistema pública de salut, 

arribant al 4,9% del pressupost del Departament de Salut, que inclou l’aportació 

del finançament europeu, amb la priorització per culminar el Pla d’Enfortiment 

de l’Atenció Primària:  

o Dotar 500.000 euros per iniciar l’ampliació de l’Hospital del Vendrell el 

2023. 

o Elaborar un Pla Estratègic per conjunt de la Corporació de Salut del 

Maresme i la Selva que haurà d’incloure les obres ja compromeses de 

l’Hospital de Calella i les obres que ja s’estan duent a terme a l’Hospital 

de Blanes d’ampliació del bloc quirúrgic, amb una dotació de 2 milions 

d’euros l’any 2023.  

o Continuar la segona fase de l’ampliació del Parc Salut Mar durant l’any 

2023, garantint els recursos necessaris tant per a la construcció de la 

infraestructura com per a l’adquisició d’equipament assistencial i el 

desplegament del pla de sistemes, fins a un màxim de 51 milions 

d’euros.  

o Tan bon punt l’Ajuntament de Tortosa posi a disposició del Servei Català 

de la Salut un solar que compleixi les condicions d’idoneïtat, iniciar el 

projecte del nou Hospital de les Terres de l’Ebre, amb una dotació de 

500.000 euros per l’any 2023. 

o Completar, durant l’any que ve, el projecte de l’ampliació de la Vall 

d’Hebron a la Teixonera i començar-ne les obres, amb una dotació d’un 

milió d’euros per l’any 2023. 

o Destinar 2 milions d’euros l’any 2023 per a iniciar el projecte del nou 

Hospital Josep Trueta, tant bon punt el Servei Català de la Salut disposi  

dels terrenys. 

o Continuar avançant, durant el proper any, en l’execució del projecte del 

nou Hospital Clínic, incorporant les conclusions a què arribi la Comissió 

interinstitucional constituïda el 2 de maig de 2022. 
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o Completar les obres d’ampliació de 20 centres i dispositius de suport 

previstos en el Pla d’Enfortiment de l’Atenció Primària, per un valor total 

de 30 milions d’euros i continuar les actuacions previstes i executant-se 

per Infracat. 

o Destinar 40 milions d’euros a continuar el procés de renovació de 

l’equipament mèdic en els centres del SISCAT. 

 

V. DRETS SOCIALS 

 Consolidar l’increment del 3% de tarifes amb efectes 1 de gener de 2022 i, 

durant el primer  trimestre de 2023, impulsar un nou increment del 4% amb 

efectes 1 de gener de 2023 a tot el sector social especialment orientat a la 

millora retributiva i de condicions laborals dels professionals dels sector. 

 Iniciar, durant el primer trimestre del 2023, un programa d’avaluació dels costos 

de cadascun dels serveis de l’àmbit social, elaborat conjuntament pels 

Departaments de Drets Socials i d’Economia i Hisenda, començant pels serveis 

residencials, els que estan fora de cartera de serveis i els serveis de caràcter 

experimental. El resultat d’aquest programa d’avaluació de costos determinarà 

el nou increment de tarifes aplicable a partir de l’1 de gener de 2024 que, de 

mitjana, serà del 5%. 

 Implementar polítiques d’avaluació de resultats qualitatius i d’eficiència en 

l’àmbit social a partir de la incorporació del Departament de Drets Socials a 

l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). 

 Reduir el temps d’espera per a la valoració del grau de dependència i 

discapacitat en un 50% a finals del 2023, compartint la informació utilitzada en 

els processos de valoració de grau amb els equips elaboradors del Programa 

Individual d’Atenció (PIA), per tal de facilitar sinèrgies, escurçar terminis, evitar 

la repetició de tràmits per part dels professionals participants en el procediment, 

minimitzar els requeriments d’informació al ciutadà i incrementant la dotació de 

recursos d’aquests equips en 2 milions d’euros per l’any 2023.  

 Reduir la llista d’espera d’accés als serveis en un 50% durant el 2023, amb 

l’objectiu de, en un termini de tres anys, assolir el compromís d’un temps 
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d’espera màxim de 6 mesos. Aquesta reducció s’assolirà mitjançant quatre 

tipus de mesures: 

o Destinar 56 milions d’euros a incrementar, durant l’any 2023, en 2.000 el 

nombre de places residencials i de centre de dia per a persones 

dependents, incloent gent gran, discapacitat i salut mental, prioritzant 

les d’iniciativa pública. 

o La creació de noves prestacions econòmiques vinculades (PEV) a 

residències, centres de dia i serveis d’assistència domiciliària que, 

mitjançant la lliure elecció dels usuaris, permetin reduir la llista d’espera 

en 2500 persones més. Aquesta iniciativa té un cost de 50 milions 

d’euros, distribuïts en 28 milions d’euros en la creació de noves PEVi 22 

milions d’euros en la millora de les PEVs existents per a donar-los més 

progressivitat social.  

o Destinar 30 milions d’euros dels fons finalistes de l’Estat per tal de 

reforçar les prestacions econòmiques a 10.500 famílies per a cuidadors 

familiars com a mesura transitòria mentre s’espera l’accés a un recurs 

definitiu. 

o La simplificació administrativa i la millora de coordinació del sistemes 

d’informació i de gestió entre les diferents administracions del sistema 

d’autonomia personal i atenció a la dependència.  

 Dur a terme una política activa de concertació de la totalitat o la pràctica totalitat 

dels serveis que accedeixen al finançament mitjançant subvencions de la 

Convocatòria Ordinària de Subvencions per a Projectes i Activitats a Entitats de 

l’àmbit de polítiques socials (COSPE) i, addicionalment, augmentar la dotació 

d’aquesta línia de subvencions per al 2023 en un 7%, uns 2 milions d’euros 

addicionals, per a la resta d’entitats.  

 Dur a terme, durant el 2023, la reforma de la Cartera de Serveis amb els 

següents objectius 

o Millorar les exigències de qualitat. 

o Incloure sistemes d’avaluació. 

o Incloure tots els serveis fins ara experimentals que es valorin amb 

resultats positius. 
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o Millora de les ràtios dels diferents serveis. 

o Introducció de mecanismes més àgils d’actualització de la Cartera.  

 

VI. EDUCACIÓ 

 Incrementar en 52,3 milions d’euros el finançament de les llars d’infants per a 

garantir la gratuïtat de l’I2 a totes les llars d’infants de Catalunya: 

o 37,7 milions d’euros a les llars d’infant municipals per cobrir la previsió 

d’increment de places ocupades i blindar el retorn dels endarreriments 

pactats. 

o 2,2 milions d’euros a les llars d’infant de titularitat del departament per 

cobrir tota la demanda. 

o 12,4 milions d’euros per a la línia de subvencions a llars d’infants 

privades amb una dotació de 800 euros per alumne i curs a tot l’alumnat 

d’I2 de totes les llars d’infants privades de Catalunya, i amb un mòdul 

addicional d’uns altres 800 euros per a l’alumnat vulnerable d’I2, amb 

l’objectiu que aquestes subvencions reverteixin en els descomptes 

corresponents per a les famílies.  

 Fixar com a prioritats de les polítiques de formació i qualificació professional de 

Catalunya per al proper any: 

o Elaborar conjuntament amb les organitzacions patronals i sindicals més 

representatives en el marc del diàleg social permanent de la Comissió 

Rectora del Sistema FPCAT el primer Informe General de Prospectiva 

2023-2026 que ha de servir com a fonament per incrementar l’oferta de 

places de formació professional a Catalunya ajustada a les necessitats 

formatives i a la demanda, incorporant, a la planificació de l’oferta, 

l’evidència disponible, a nivell territorial i sectorial i les conclusions 

aportades per l’Informe General de Prospectiva. 

o Desplegar, a partir de la prospecció, els tres serveis bàsics del sistema: 

oferta formativa, acreditació de competències professionals i orientació 

formativa i professional. Desplegar el Protocol d’orientació professional 

aprovat en el marc de la Comissió Rectora del Sistema i doblar el nombre 
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de persones assessores, prospectores i orientadores als centres de 

formació professional de cara el curs 2023-2024. 

o Aprovar en el marc de la Comissió Rectora del Sistema el Pla 

d’Inversions Equipaments FPCAT 2035 i incrementar l’equipament d’FP 

degut a l’augment de l’oferta i a la necessitat de reposar l’obsolescència 

del material, per valor de 15 milions d’euros. 

 Augmentar el pressupost per als concerts educatius en 39 milions d’euros en el 

pressupost 2023, mitjançant la millora del mòdul de funcionament (+28,1 milions 

d’euros) i l’increment per les despeses de funcionament (+10,9 milions d’euros).   

 Incrementar en 6 milions d’euros la dotació per als ensenyaments artístics, 

millorant així el finançament per a conservatoris, escoles de música, escoles de 

dansa i escoles d’art, pagant bona part dels endarreriments compromesos. 

 Incrementar en 23,7 milions d’euros, fins arribar als 138 milions d’euros (+22,1% 

respecte 2022) el Pla d’Equipaments Educatius. Aquest increment s’orientarà 

prioritàriament a:  

o Incrementar l’equipament d’FP degut a l’augment de l’oferta i a la 

necessitat de reposar l’obsolescència del material. 

o Dotar de nous centres educatius i de creixement de centres ja existents. 

o Substituir i transformar el mobiliari ja existent perquè s’adeqüi als nous 

aprenentatges i als nous espais. 

o Crear un stock del material ordinari dels centres educatius, per poder 

cobrir les necessitats mínimes de cada curs. 

 Incrementar les partides destinades al desplegament del Pacte contra la 

segregació escolar i a l’escola inclusiva.  

o Destinar 58 milions d’euros a desplegament del Pacte contra la 

segregació escolar.  

o Per a l’educació inclusiva: 

 Destinar 29,4 milions per a la contractació de monitors.  

 10,8 milions  a les Unitats d’escolarització Compartida.  



                       

15 
 

 461 noves dotacions de mestres d’educació especial i 

orientadors que s’incorporaran durant el curs 22-23.  

 35,5 milions pels Plans de millora d’oportunitats educatives i els 

Plans educatius d’entorn.  

 20 milions per a la contractació de professionals d’atenció 

educativa especial (PAE), entre ells, orientadors, tècnics 

d’integració social, educadors socials i psicopedagogs, per 

reforçar l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de 

suport educatiu (NESE) per al conjunt del sistema educatiu pel 

curs 2023-2024. 

  

VII. SEGURETAT 

 D’acord amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 

pública de Catalunya, aprovar el Pla General de Seguretat de Catalunya 2023-

2026 durant l’any 2023.  

 Convocar anualment 840 noves places de Mossos d’Esquadra, destinant una 

part important d’aquests a la ciutat de Barcelona, sobretot a cada districte, amb 

l’objectiu d’arribar a un increment de 600 agents. 

 

VIII. PER UN PACTE NACIONAL DE L’AIGUA  

Catalunya és especialment vulnerable al canvi climàtic i hem d’estar preparats per a les 

conseqüències. La sequera és un dels efectes més immediats i fer-li front és un dels 

grans reptes de país. Cal millorar les plantes potabilitzadores, gestionar els aqüífers i, 

sobretot invertir en infraestructures de regeneració d’aigües per a garantir la disminució 

de la dependència de les pluges i tenir un cicle de l’aigua sostenible i resilient. La salut 

de la biodiversitat de rius i riberes depèn d’això, i també que es compleixi la reducció 

del transvasament del Ter dels 140 als 90 Hm3. 

 Invertir, durant els propers 5 anys, 120 milions d’euros per tal de doblar el volum 

d’aigua regenerada a Catalunya fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

passant dels 50 Hm3 als 100 Hm3. Concretament, destinant 5 milions d’euros 

per l’any 2023 i, fins l’any 2027, destinar la resta de recursos en funció del ritme 

de licitació de les obres en el món local.  
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 Impulsar el projecte d’una nova planta de regeneració d’aigua del Besós. El 

Govern es compromet a destinar 260 milions d’euros fins l’any 2030, incorporant 

també la dotació provinent del PERTE de l’Aigua:  

o Durant el proper any, destinar 500.000 euros per tal de licitar els estudis 

i l’avantprojecte de construcció d’una nova Estació de Tractament 

d’Aigua Potable (ETAP) al Besós.  

o Abans de l’estiu, adjudicar un projecte d’estudi de les necessitats d’una 

nova planta de regeneració en aquesta conca.  

 Invertir 200 milions d’euros en millorar les ETAP de la conca del Besós i del 

Llobregat de titularitat de la Generalitat de Catalunya en el període 2023-2027, 

amb una dotació inicial de 15 milions d’euros per l’any 2023, amb l’objectiu 

d’assolir els 20 milions d’euros en execució: 

o Destinar 4 milions d’euros a dur a terme el projecte de millora i ampliació 

de l’actual ETAP Besòs amb un compromís d’estudi bàsic previ per la 

primera meitat del 2023. 

o Destinar 100 milions d’euros a l’ETAP d’Abrera. 

o Destinar 100 milions d’euros a l’ETAP de Cardedeu. 

 Destinar 165 milions d’euros dels recursos de l’Agencia Catalana de l’Aigua 

(ACA) per a continuar l’execució de l’ampliació de la dessaladora de la Tordera 

amb la licitació del projecte i l’obra abans de juliol del 2023. Incorporar una 

planta fotovoltaica per disminuir l’impacte energètic de la planta dessaladora, 

sempre que s’aconsegueixin els fons europeus sol·licitats per aquesta actuació. 

 Destinar una partida de 100.000 euros de l’ACA a impulsar un estudi sobre la 

dessaladora del Foix.   

 Impulsar la millora i modernització dels sistemes de reg a Catalunya: 

o Destinar 15 milions d’euros del pressupost de la Generalitat de l’any 2023 a 

dur a terme inversions en modernització i millora del regadiu de diferents 

comunitats de regants.  

o Destinar 7 milions d’euros a ajudes a comunitats de regants per accions de 

millora i modernització de les xarxes de regadius.  
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o Introduir una esmena al projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic 2023 per incentivar la transformació de les 

xarxes de regadius i crear una línia de finançament per préstecs de l’ICF pel 

30% a càrrec dels beneficiaris.  

 Impulsar accions de millora de la gestió del risc d’inundacions: 

o Destinar 1 milió d’euros a reforçar les estacions d’aforament de rius, amb 

l’objectiu de millorar el control dels cabals.  

o Destinar 1 milió d’euros a aprofundir en l’automatització de la gestió de la 

informació provinent dels algoritmes de càlculs dels models de gestió 

d’inundacions i publicar-la al Meteocat.  

 

IX. MILLORA DE LA BIODIVERSITAT I DELS ESPAIS NATURALS  

 Destinar 60 milions d’euros al desplegament del Pla per a la recuperació 

hidromorfológica i la promoció de la biodiversitat i la qualitat de les masses 

d’aigua del domini públic hidràulic.   

 Preveure una nova línia de subvencions per a entitats locals i associacions de 4 

milions d’euros per a projectes de recuperació de la qualitat ambiental en rius. 

 Dotar, amb un total de 40 milions d’euros en dos anys del Fons climàtic, una 

línia de subvenció anual de suport al món local en la redacció i execució de 

projectes en matèria d’adaptació al canvi climàtic.  

 Destinar 10 milions d’euros durant el 2023 del Fons de Patrimoni Natural, una 

línia de subvenció per a infraestructura verda municipal (entre d’altres: 

substitució d’espècies al·lòctones per autòctones o limitació de la propagació 

d’espècies invasores) i 2 milions d’euros per la gestió de boscos amb dinàmica 

natural (boscos madurs).  

 Destinar 5 milions d’euros durant el 2023 a la millora d’infraestructures viàries 

en àrees rurals i de muntanya. 
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X. MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC 

Millores al transport públic 

 Emprendre, durant el proper any, les següents actuacions per a obres 

d’ampliació i millora a la xarxa del Ferrocarril Metropolità de Barcelona per valor 

de 19,7 milions d’euros: 

o Licitació de la millora de l’accessibilitat de l’intercanviador de Sants-Estació 

(línies L3 i L5, amb línies ADIF). 

o Licitació de la millora de l’accessibilitat de l’intercanviador de Passeig de 

Gràcia (línia L2, L3 i L4). 

o Licitació de la millora de l’accessibilitat de l’estació de Catalunya (línies L1 i 

L3). 

o Licitació de la millora de l’accessibilitat de l’estació de Ciutadella-Vila 

Olímpica de la línia L4. 

o Continuar les obres de l’intercanviador de l’estació de Plaça Espanya.  

o Continuar les obres de l’intercanviador de l’estació de Maragall L4 i L5. 

o Complementari Ernest Lluch. Ampliació de la subcentral per a la millora de 

la interconnexió elèctrica amb la resta de la xarxa. 

o Ampliació estació de Glòries L1 (intercanvi amb Tram).  

o Adaptació per a persones amb mobilitat reduïda a l’estació de Clot (L1 i L2 

i RENFE).  

 Emprendre, durant el 2023, la preparació de projectes bàsics i executius de la 

xarxa del Ferrocarril Metropolità per valor de 10,1 milions d’euros: 

o Destinar 1,6 milions d’euros a licitar la redacció del projecte constructiu de 

l’intercanviador de plaça de Sants de la L1 i L5. 

o Destinar 1 milió d’euros a licitar la redacció del projecte constructiu de 

l’intercanviador d’Urquinaona de la L4. 
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o Destinar 500.000 euros a licitar la redacció del projecte constructiu de 

l’intercanviador de Verdaguer de la L5. 

o Destinar 500.000 euros a licitar la redacció de projectes per a l’adaptació 

de les sortides d’emergència, especialment de la L4. 

o Destinar 5 milions d’euros a la redacció del projecte constructiu de la 

primera fase de perllongament de la L1 Fondo-Lloreda Sant Crist. 

o Iniciar el procés d’informació pública del projecte de perllongament de la 

línia L1 entre les estacions de Lloreda-Sant Crist i Badalona Rodalies. 

o Destinar 500.000 euros a l’actualització del projecte de perllongament de la 

línia L3 entre Zona Universitària i Esplugues Centre.   

o Destinar 1 milió d’euros a la licitació del projecte constructiu del 

perllongament de la línia L4 entre La Pau i Sagrera-Meridiana. 

 Impulsar la mobilitat en metro a través de diverses actuacions que en reforcin la 

infraestructura i el servei, tals com: 

o Destinar 1,2 milions d’euros al Pla de Sistemes. 

o Destinar 1,9 milions d’euros al Pla de Cotxeres. 

o Destinar 23,2 milions d’euros al Pla integral de renovació de vies en els 

propers anys. 

 Seguir treballant pel desplegament del servei de rodalies ferroviàries de Lleida, 

negociant a tal efecte amb l’operador actual, RENFE, la millora de la freqüència 

de pas dels combois a l’àrea mentre no es faci el canvi d’operador a FGC, 

previst pel 2025. En tot cas, iniciar, l’any 2025, en el moment en què Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya (FGC) operi el servei de Rodalies de Lleida, el 

desplegament del servei de Rodalies de Lleida amb 4 línies: Lleida - Cervera - 

Manresa / Lleida - les Borges Blanques - Montblanc / Lleida - Almacelles - 

Monsó / Lleida - Balaguer - la Pobla de Segur. 

 Tant bon punt es disposi, durant el proper any, del projecte constructiu de la 

primera fase entre Cambrils i Vila-Seca, licitar les obres del Tram del Camp de 

Tarragona amb una dotació prevista de 120 milions d’euros en el programa 
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d’encàrrec d’actuacions, amb l’objectiu de posar en servei aquesta primera fase 

a finals del 2026.  

 Durant l’any 2023, destinar 100.000 euros a elaborar un anàlisi de factibilitat del 

desdoblament de les línies d’Igualada i Manresa de FGC. 

 Redactar el projecte constructiu per a la supressió del pas a nivell d’Igualada i 

la integració urbana del traçat de la línia de Ferrocarrils.  

 Redactar el projecte constructiu d’ampliació i integració urbana de la línia 

Llobregat-Anoia de Ferrocarrils a Manresa. 

 Continuar amb la redacció de l’estudi informatiu de la segona fase del Tram 

del Camp de Tarragona, fins l’aeroport de Reus, amb l’objectiu de posar-los 

en servei el 2028. 

 Licitar la compra de material mòbil i construcció tallers i cotxeres per al Tram 

Camp de Tarragona.  

 Destinar 500.000 euros a un estudi sobre la viabilitat de la connexió amb 

Castellar del Vallès mitjançant el sistema més òptim, incloent les opcions de 

FGC (allargament de la S2) o sistemes tramviaris. 

 Presentar i aprovar pels òrgans competents, durant el primer trimestre de 2023, 

el Pla d’Inversions Addicionals de reposició d’actius i de modernització del 

Metro 2023-2030 que incorporarà inversions en matèria de renovació de vies, 

nous tallers i cotxeres, i modernització d’instal·lacions. 

o Destinar 20 milions d’euros el 2023 per la licitació d’adquisició i 

remodelació de trens, destinant 337,4 milions d’euros durant el període 

2023-2027. 

o Destinar 5 milions d’euros l’any 2023 per la redacció de projectes del pla 

de millora i modernització de la xarxa de metro, d’un pressupost global 

de 760 milions d’euros pel període 2023-2035.  

o Destinar 5 milions d’euros l’any 2023 per a la redacció del projecte per a 

l’ampliació de la L1 (Fondo-Lloreda Sant Crist), amb una inversió 

aproximada de 350 milions d’euros durant el període 2025-2027. 
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o Iniciar el procés d’informació pública del projecte de perllongament de 

la línia L1 entre les estacions de Lloreda-Sant Crist i Badalona Rodalies. 

o Destinar 500.000 € l’any 2023 per l’actualització del projecte constructiu 

del perllongament de la L3 entre Zona Universitària i Esplugues, amb una 

inversió aproximada de 400 milions d’euros durant el període 2024-2030. 

o Destinar 1 milió d’euros l’any 2023 per la redacció del projecte 

constructiu del perllongament de la L4 entre La Pau i Sagrera, amb una 

inversió aproximada de 120 milions d’euros durant el període 2024-2030. 

Millores en la mobilitat i la xarxa viària 

 D’acord amb els ajuntaments i els ens supramunicipals afectats, destinar 5 

milions d’euros per a dur a terme les accions necessàries per tal d’assumir la 

titularitat de les carreteres que configuren l’Eix Transversal de Ponent i que 

permetria la connexió de la plana d’Urgell amb les Terres de l’Ebre, seguint el 

traçat de la C-233 i la C-12, entre Bellpuig i Maials. 

 Atès que la carretera C-55 presenta alguns punts de congestió i es poden 

millorar alguns aspectes de seguretat, i amb la voluntat de seguir treballant en 

una intervenció integral en el conjunt de la C-55, s’acorden un seguit de 

propostes d’inversió per ser executades o licitades durant el 2023 i, en altres, 

es pren el compromís d’executar-les en els propers anys a mesura que es 

disposi dels projectes previs: 

o Destinar 30 milions d’euros a diverses actuacions en relació al nou projecte 

de variant de Castellgalí i l'ampliació de la C-55 amb un tercer carril (tipus 

2+1) entre Castellgalí i Manresa: 

 Redacció del projecte informatiu de la variant Castellgalí (PK1 21+7 al 

22+8) durant el 2023, amb previsió d’execució de les obres entre el 2024-

2025. 

 Redacció del projecte constructiu de l’ampliació de la C-55 a 2+1 entre 

Castellgalí i Manresa (PK 21+7 al 37+0), entre el 2023-2024 amb previsió 

d’execució de les obres durant el 2025 

                                                           
1 Punt quilomètric (PK), essent la primera xifra els quilòmetres i, la segona, els metres. 
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o Durant el primer trimestre de 2023, licitar les obres d’implantació d'un tercer 

carril en el tram Sant Vicenç de Castellet – Castellgalí (PK 20+800 al 

22+070), per valor de 2,2 milions d’euros   

o Licitar, durant el segon trimestre de 2023, les obres de millora del tram 

Olesa de Montserrat – Collbató (PK 5+075 al 9+360), per valor de 6,3 milions 

d’euros. 

 Encarregar, durant l’any 2023, el projecte de les millores, per valor d’1 milió 

d’euros, que s’identifiquin conjuntament entre la Generalitat i el Conselh 

Generau d’Aran pel que fa a la fiabilitat i seguretat de la carretera C-28, amb la 

previsió de poder-ho licitar els anys següents. 

 Aprovar, durant el primer semestre de 2023, el projecte constructiu de la variant 

de la C-59 al seu pas per Sant Feliu de Codines i iniciar els tràmits per a la 

licitació de les obres. 

 Executar, durant el 2023, les obres millora del traçat des de Sant Feliu de 

Codines fins a Moià per valor de 6 milions d’euros. 

 Licitar, abans d’acabar el 2023, l’execució de les obres de millora del traçat des 

Moià fins la C-25 per un valor de 2 milions d’euros. 

 Iniciar la redacció del projecte constructiu de la variant de la C-37 entre la Vall 

d’En Bas i Olot amb la previsió d’execució entre 2024 i 2025 per valor estimat 

de 30 milions d’euros. 

 Acabar, abans del tercer trimestre de 2023, la redacció del projecte de mesures 

de seguretat viària a la C-31 al seu pas per Ullà, amb l’objectiu de licitar 

l’execució de les obres el 2024. 

 Licitar, durant el primer trimestre del 2023, les obres del nou pont sobre el riu 

Ter, a la carretera C-38 entre Sant Pau de Segúries i Camprodon. 

 Presentar, en el termini de sis mesos, un projecte de millora de la carretera C-

12, entre Amposta i Lleida, que garanteixi una conducció més fiable i segura, i 

que sigui respectuosa amb els valors ambientals i climàtics que el moment 

requereix. 

 Destinar una dotació de 5 milions d’euros a la millora de la xarxa viària del Baix 

Ter, que es vertebra principalment mitjançant dos eixos paral·lels al riu:  
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 Eix Nord: format per les carreteres C-31, GI-634 i GI-633, entre Torroella 

de Montgrí, Ullà, Verges, Jafre, Colomers, Sant Jordi Desvalls, Cervià de 

Ter i Medinyà.   

 Eix Sud: format per les carreteres GI-643 i GI-642, entre Torroella de 

Montgrí, Gualta, Serra de Daró, Parlavà, Rupià i la Pera - Púbol. 

 Culminar els treballs per aprovar, durant el primer trimestre del 2023, l’Avanç de 

PDU del Circuit de Catalunya, amb l’objectiu d’arribar a la seva aprovació 

provisional durant el quart trimestre del 2023. Un cop es disposi d’aquesta 

aprovació provisional, iniciar seguidament la redacció del primer projecte de 

reparcel·lació i urbanització. 

 Un cop estigui signat el conveni per la integració urbana del ferrocarril al 

municipi de Montmeló entre ADIF, el Departament de Territori i l’Ajuntament de 

Montmeló, i l’Estat hagi transferit els 2,4 milions d’euros necessaris per dur a 

terme la inversió, el Govern executarà aquest projecte. 

 

XI. CULTURA, ESPORTS I COOPERACIÓ 

 Destinar l’1’5% del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2023 a la 

cultura, tot respectant l’acord signat amb les entitats culturals. 

 Incrementar en 10,2 milions d’euros el pressupost per l’Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament, per tal de seguir avançant vers l’objectiu de 

destinar-hi el 0’7% del PIB. 

 Consolidar els increments en l’execució pressupostària dedicada a l’esport, que 

ha comportat augments del 41% per a federacions esportives, del 30% per a 

Consells esportius, i del 30% per a clubs durant el 2022. Així per al 2023 es 

convocaran les següents subvencions amb els següents imports: 

o Federacions esportives: 14,2 milions d’euros.   

o Clubs esportius: Incrementar en 1 milió d’euros per arribar als 4 milions 

d’euros la subvenció d’activitats esportives destinada a clubs esportius 

amb l’objectiu de subvencionar l’esport de base.  

o Consells esportius: 5,35 milions d’euros.  



                       

24 
 

o Unió de Federacions: 850.000 euros.  

 Aprovar un pla plurianual per a l'esport adaptat 2023-2028 acordant 

conjuntament amb el sector els recursos necessaris i les prioritats (material, 

adequació equipaments, equipaments específics, increment ajudes “ordinàries” 

pel seu funcionament). 

 

C. TRANSPARÈNCIA 

XII. RACIONALITZACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 Aprovar un pla de simplificació i reordenació del sector públic de l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de crear una estructura més 

simple, eficient i eficaç que redueixi els centres de gestió i faciliti les relacions 

entre els ciutadans i l’administració. El Pla ha de suposar una minoració efectiva 

de com a mínim el 10% dels ens actualment vigents, a finals del 2023, amb 

excepció de les entitats vinculades a serveis de salut i universitats i recerca. 

 En el marc dels estudis i treballs per a l’elaboració del projecte de Llei de 

Governs Locals analitzar l’estructura territorial de les administracions públiques, 

incloent les delegacions territorials del Govern de la Generalitat, l’abast 

territorial, les funcions, el dimensionament i el finançament per tal d’extreure 

conclusions que es puguin traduir en propostes per a l’eficiència de les 

administracions públiques al territori.     

 Traslladar la seu del Consell de l’Audiovisual Català (CAC) a un edifici 

independent i incrementar el seu pressupost en 100.000 euros.  

 Realitzar un estudi que descrigui les modificacions i tràmits que s’haurien de 

realitzar perquè l’Agència Catalana de Notícies s’integri a l’estructura de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per determinar els costos 

i la viabilitat de la integració. 

 Incrementar en 32 milions d’euros el pressupost de la CCMA per afavorir nous 

projectes audiovisuals i la modernització de la organització previstos en el Pla 

Estratègic i condicionats a la signatura del contracte programa. 
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XIII. COMPROMISOS 

El Govern es compromet a complir tots i cadascun dels acords subscrits en el 

document d’Acord entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar per aprovar els pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per a l’any 2023. 

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar es compromet a votar a favor del 

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 i del Projecte 

de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 i a 

garantir que el contingut dels projectes de llei no es veu alterat durant la seva tramitació 

parlamentària, a excepció dels canvis que resultin de l’estricta aplicació dels acords 

que conté el document d’Acord i de les esmenes al Projecte de llei de mesures fiscals, 

financeres, administratives i del sector públic per al 2023, prèviament acordades.    

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar es compromet a no bloquejar els 

acords polítics que es tradueixin en esmenes als projectes de lleis de pressupostos i 

de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 que hagin 

estat subscrites amb altres formacions polítiques necessàries per aprovar-los, sempre 

que no contradiguin el present acord i que el Govern les hagi compartit prèviament amb 

el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.  

  

XIV. SEGUIMENT DE L’ACORD 

Es crea una comissió de seguiment d’aquest Acord integrada per tres representants 

del Govern de la Generalitat de Catalunya i tres representants del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar amb l’objectiu d’avaluar l’execució dels acords que 

s’estableixen en aquest document i resoldre els dubtes o els conflictes que puguin 

sorgir en el seu desenvolupament.  

El Govern de la Generalitat de Catalunya farà un seguiment quantitatiu i qualitatiu de 

cada mesura, detallant la dotació pressupostària assignada a cada mesura i el 

percentatge d’execució de les mateixes amb caràcter trimestral. 

Aquesta comissió també farà el seguiment dels ajuts i contractes que es destinen als 

mitjans de comunicació a Catalunya vinculats a difusió, publicitat institucional, 

projectes d’innovació, estructurals o via fons Next Generation, que es vehiculen a través 
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tots els departaments de la Generalitat. A més, la Comissió farà una avaluació acurada 

de la reducció de les llistes d’espera i el temps d’espera a nivell territorial.  

Aquesta comissió s’ha de reunir, com a mínim, amb caràcter trimestral, o quan una de 

les parts ho demani, durant el període d’execució dels Pressupostos de la Generalitat 

de Catalunya per al 2023. Igualment, se celebrarà una reunió que coincidirà amb el final 

de l’exercici pressupostari per tal d’avaluar l’estat d’execució dels acords que 

s’estableixen en aquest document. 

  

Barcelona, 1 de febrer de 2023  

 

 

 

 

 


